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468.11
JESPER SWEDBERG TO MAGISTER [HESSELIUS]
l727 May l, Brunsbo 4 pp. 4:o.
In Skara, in the Diocesan Library. Westgöthars Original Bref,
I Band, N: 31.
[Note: This letter includes Swedenborg's poem on his father's picture - see
above, 57.]
Transcript:
Höglärde H- Magister
Myken lycka önskar jag til Lyrstad. Wil intet förmoda at thet widriga
Partiet skal något vtretta. Jag sitter nu och skrifwer en bok om Nyja
Swerige eller America. Hwad Gud ther igenom mig vtrettat hafwer, som af min
dedication til lilla Catechesen ses kan, boken blir wel 40. arck. Och som
H- Magistern har vti Casa Pauperum til mitt beröm nemdt mest alla mina
skrifter, så wil jag här med låta honom weta ännu flera, forst som tryckta
äro. 1.) Commentarius in Catonis districka exercitii gratia i Vpsala. 2.)
Commentarius in Demophili Sententias et Similitationes Pytagorea! 3.) Min
Psalmbok, Hwar på jag förlorade 10 tusen D. S-m,[*] Som genom Guds försyn
kom öfwer til America. Stort vnder med Henne. När l712. min bokkammar, ther
elden d. ll Febr. i midnatstid vpkom, funnos tv exemplar af samma min
Psalmbok, som på bordet Hade legat, Helt oskadd i askenne, til materien,
bandet något brendt. Them jag ock, när Majesteterna åhr l722 woro på
Brunsbo, them wiste. Joh. Arnds Paradis Lustgård fans ock oskadd til
materien igen. Och min koppar-plåt eller bild, hwar under min Son Emanuel
skrifwer thessa verser.
Haec erat facies mediis illaesa favillis,
Cum deflagravit - - - Och när Han war i Holland sende han mig thessa.
[OP.p.66]Mira tibi referare! fuit haec indemnis imago,
sub flamma, fl~mmis cum periere lares.
Ex Pater, ut Phoenix; Tua forma renascitur igne
Vivatq[ue] per flammas in sua fata redit.
Aliter:
Mira audi! In flammis haec sculpta latebat imago
deflagrante domo, nec liqvefacta fuit.
Adspice Spectator! pictor haec qvanta labellis
insit, ut et plenus qvam gravitate decor.
Quae doctrina latens, qvae vis incessit in ore:
Qvis faciei qvovis afficientis amor
Culpa foret tanto in flamma pepercerit aevi,
Reppuleritq[ue] suas hujus ab ore faces.
Här öfwer skref ock Probsten Forselius; som innelycht wisar
Thetta vndret bör intet förtigas, ei heller Psalmbokens, och
3

hwad som följer. Hon är ock wel framkommen til America, at icke
en är förkommen på
[*In the margin:} När jag låter tryckia min Svecia Nova eller America, wil
jag bifoga H-r magisterns verser.
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wägen. Ja som mehr är, ingen lapp af min bref thit jag ifrå åhr l696.
tå jag af Könungen fick befalning at wara Biskop öfwer the wära ther
vte, är forgången, vtan jemvel när skepet, som hade inne mitt
brefpaqvet til Indien, och skepet förgicks Hwad therpå war vndan
tagno folcket, fanc paketet oskadt igen af en fiskiare wid Flanderska
cousterna, och lefwererades til Skeps Capitainen Hans witnesbyrd
lyder så: Jag fornam strax at thet
[In the margin:] Hans Majestet läter ock nu på sin bekostnad inbinda
l000 exemplar af Psalmboken, som thit skola skickas. Jag
har ock förährt thit alla mina böcker, wel 1000 d- §-mt
werde.
war samma brefpaket iag had[e] emottagit 1 Götheborg, som war thet
endesta bref i bland mong Hundrad köpmans, som lågo til sammans med
Biskopens, som blef salverat, doch litet skadat af watnet, och kom,
som mig är berettat, oskadt til America. I elden på Brunsbo funnos
ock i askonne igen oskadde til Materien, min Catechismi gudeliga
Öfning tv exemplar, min Vngdoms regel.
Och dödstanckarna. Så min skrifit til Gud vti Sabb. Roo P.2
§ 7.8. och dedicat. i min Lilla Cateches § 9. Alt wiste jag theras
Majesteter här på Brunsbo åhr l722. Så Holler Gud handen öfwer mina
skrifter, som förnemligast drifwer gudachtigheten[s] öfning. och
öfwer mig som snart fyller mina 74 ahr,och är ei förändrad, vtan grå
blifwen. Ty jag beder K. Davids wackra bön:
Gud tu haf;r lärdt mig af vngdomen: therföre förkunnar jag tin vnder.
Och forlåt mig icke Gud i ålderdomen, när iag grå warder: til thess
iag förkunnar tin arm barnabarnom, och tina macht allom them som ännu
komma skola.
Ps. 71: 17, 18.
[In the margin:] Gud gifwer mig ock nåd och kraffter at sielf altid
predika och visitera.
Jag har ock på min bekostnad låtit tryckia Compendiolation
Hasenvefferi på Latin och Swensko Scholovngdomen til tienst. Har ock
skrifwit öfwer Hogtids- och Söndags Epistlarne, effter Hennes
Majestet drottningens befalning, som ock har boken för Sig, och läser
ther i hwar Söne- och Helgedag. Tencker ock låta tryckia min lilla
Cateches, som affattad är på Latin. Min bok
[In the margin:] Alla mine Prester jag sendt til America frå 1696
lefwa ännu, fått här hema wackra lägenheter.
Restum Magnum; eller Stora Syndares Stora Högtid bör ock nemnas.
och hwad jag ännu otryckt hafwer Miracula hodierna, Visio
Scarensis, then Klockaren Hade och Hwad återstår af min Sabb. Ro.
J branden omkom en wacker bok, de Unione Mystica. Af thetta kan
H- Magistern taga hwad tienligit är, och hoo behagar. Helser Edra
K. hustru. Gud welsigne och beskerme Eder och Eder omwårdnad, så
önskar
H-r Magisterns och Kyrkioherdens
5

Tienstskyldigste Tienare
Brunebo d. 1,
Maji l727.

JESPERUS SWEDBERG:
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Translation:
Most learned Herr Magister,
I wish much happiness to Lyrstad. I do not suppose that the
offensive Party will accomplish anything. I am now sitting down and
writing a book on New Sweden or America, and what God has
accomplished there through me, as may be seen in my dedication to the
Shorter Catechism. The book will, I suppose, contain some 40 sheets,
and as you, Herr Magister, have favorably mentioned almost all my
writings in Casa Pauperum, I wish hereby to acquaint you with still
more of them - in the first place, with such as have been printed.[*]
1.) Commentarius in Catonis districha exercitii gratia i Upsala.
2.) Commentarius in Demophili sententias et Similitationes Pytagoren.
3.) My Hymnbook, on which I lost 10 thousand dalers in silver, which
by God's providence was brought over to America. A great miracle! In
l7l2 when the fire broke out at midnight on February 11th, in my
bookroom, two copies of this same Hymnal of mine - which had been
lying on the table were [afterwards] found among the ashes quite
undamaged as to the reading matter, the binding [only] having been
somewhat scorched. This I showed to their Majesties in 1722 when they
visited Brunsbo. Joh. Arnd's Garden of Paradise was also found
undamaged as to reading matter. Also my copperplate or portrait under
which my son Emanuel writes the following verses:
Haec erat facies mediis illaesa favillis,
Cum deflagravit . . . . .
And when he was in Holland he sent me the following:
[Latin verses quoted]
The Rev. Forselius also wrote about this occurrence, among other
things "This miracle must not be passed by in silence, nor that of
the Hymnbook and all the rest." It also arrived safely in America,
not a single copy being lost on the way. Nay, what is more, not a
single slip from [all] my letter[s] to America has been lost ever
since the year 1696 when I was commanded by the King to be bishop
over our people out there. Even [once] when the ship which carried my
letter-packet to India [to the Indies?] was lost together with
everything on it, excepting the people, the parcel was found
undamaged by a fisherman at the Flemish coast, and was delivered to
the captain of the ship. His testimony runs as follows: I am once
perceived that it was the same letter-packet that I had received at
Gothenburg, this being the only letter out of many hundreds [ that
were lost] belonging to merchants, which were lying together with
this one of the Bishop's which was rescued, a little damaged by
water, to be sure, yet came, as I have been told, unhurt to America.
7

In the fire at Brunsbo were also found undamaged among the ashes,
so far as the reading matter is concerned, two copies of my Catechism
of Pious Exercises, my Rule of Youth, and Reflections on Death. Also
my article to God in Sabbaths Ro_ [Sabbath Peace]. Ps. 2, §7, 8, and
the Dedication in my Little Catechism § 9. All this I showed to their
Majesties here at
Brunsbo
________
[*See Acts Litetaria Sueciae, Upsala 1720-24, I: p.521. This review
is perhaps by Hesselius. AA]
In ANC Lib. - 068/Ac2 (Room 17).
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in the year 1722. Thus doth God hold His hand over my writings, which do mainly
urge the exercise of piety, and over me who will soon finish my seventy-fourth
year and am not changed in any way but that I have turned gray. For I say [as
in] the beautiful prayer of King David: O God, thou hast taught my from my
youth: and hitherto have I declared thy wondrous works. Now also when I am old
and grayheaded, O God, forsake me not; until I have showed thy strength until
this generation, and thy power to every one that is to come. Ps. 71: 17, 18.
I have also had printed at my own expense Compendiolation Hefenrefferi in
Latin and Swedish for the use of students. Have also written on the Epistles
for Holidays and Sundays, at the command of her Majesty the Queen, who keeps
the book before her and reads therein on every Sunday and Holiday. Intend also
to have my Short Catechism, which is composed in Latin, printed. My book Restum
Magnum or The Great Festival of Great Sinners, ought also to be mentioned, and
what I still have unprinted [crossed out](Divine Form of Government,) Modern
Miracles Miracula hodierna, Visio Scarensis [ The Vision at Skara(witnessed by
the parish clerk)]. Also the remaining part of my Peace Sabbath Rest (Peace).
A beautiful book, De Unione Mystica, was destroyed by the fire, From this
you may, most learned Sir, extract whatever is serviceable and pleasing to
yourself.
Remember me to your dear wife; may God bless and keep you and everything
under your care, is the wish,
Herr Magister and Rector,
of your most indebted servant,
Brunsbo, May 1, 1727.
JESPERUS SWEDBERG
[In margin:]
Page 1: When I have my Svecia Nova or America printed, I shall have your
verses added.
Page 3:
His Majesty is now also have 1,000 copies of the Hymnal bound
[=p.2 above]
hisown expense, which are to be sent thither. I have also
previously donated to them all my books, worth at least
1,000 dalers in silver.
Page 4: God granted to me also grace and strength, always to preach and
[do.]
to visit.
All the priests whom I have sent to America since 1696 are still
alive and have received fine livings here at home.
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468.12
Minutes of the College of Mines. Swedenborg’s Vote
In the Broman-Werner case.
1727, May 6,Stockholm.

1 p.Fol.

In. Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1727, p.644.
Anno 1727
Den 6 Maji
For middagen Närwarande.
Högwälborne Herr Grefwen och
Praesidenten: Gustav Bonde.
H.rr Bergs Rådet: J:Cederstedt.
H. Comm. Radet: E:Camoen.
H. Bergs Rådet: A:Strömner.
Herrar Assessorerne: A:Leijell,
A.Svab.
Jac.Hökerstedt
J. Bergenstierna
L.Benzelstierna
Em.Svedenboborg.
=====:=====:==== : =====
o
2:
p.639: Continuerades med den saken, hwilken warit före i går,
som war d. 5 Maji emellan Bromanska Sterbhuset och
Handelsmannen uti Gefle Jacob Werner..............
Uplästes [handlingar] öfwer den, emellan bem==te Sterbhus och Handele
mannen Werner warande twist, om redogiörande för Gysinge Bruks drifft,
som bem==te Handelsman Werner ej skall förmas till.
12

Extraordinarie BergsTings Rättens den 17 sistledne
Aprilis uti Gefle afsagde praeliminaire Resolution,
at äfwen wid förbem==te Extraordinarie BergsTings Rätt
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böra uptagas och afdömas de gamle Spectiske uti
Bromanska Sterthuset hafwande, och pa Handelsmannen
pp.640-41 Werner transporterade fordringar. . . . . .
p.643 Herr Assessor Leijell: Här blifwer frågan, om
Bergs Tings Rätten dömt rätt, eller genom dess Resolution
hafft fog, at tilläta, at Spectiska till Handelsmannen
Werner transporterade fordran skall tagas up wid det
Bergs Ting, som Bromans Sterbhus är bewilljadt öfwer
dess tahlan till Werner, angående Wysinge Bruks drifft,
efftersom det tyckes icke wara samma sak med den förra.
Herr Assessor Swedenborg: Kongl. Collegii
Constitutorial synes icke gifwa anledning der till, när man
seer uppä orden. och sammanhanget, samt jemförer det
ena emot det andra.
Herr Assessoren Bergenstierna: Det äro särskilte
måhl, som ock det ena med det andra icke hafwer sammanhang.
..............
p.648 Omsider stadnade Samtl. Kongl: Collegii Ledamöter
i det slut, at allenast det målet som Bromanske Sterbhuset
stämt Werner före, angående redogiörande för Wysinge Bruks
drifft, samt hwad Werner å sin sida kunde hafwa uti det målet
at fordra, der allenast skulle uptagas; .......
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Minutes Of the College of Mines. Swedenborg present.
Tafel,Doc.l58.A. (=I: p.438)
1727,June,Stockholm.
In.:Bergskollegii Arkiv.Protokoll 1727
June1
2
3
5
6
absent
7
8
9
10
12
13
14
15
17
19
20
21
22
23
26
27
28
30

E Swedenborg
“
“
“
“
“
“
“
“ [see469.11]
“
“
“
“ [see469.12.]
“
absent
“
“
“
“
“
“
“
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469.l1
Minutes of the College of Mines. Swedenborg and Swab

Odered to meet with the Chancery Department on the balance in trade and crown
revenues.
1727, June 12, Stockholm.

2 pp.Fol.

In:Bergskollegii Arkiv: Protokoll 1727.
pp.838-9.

Anno 1727
Den 12 Junii
För middagen narwarande.
Herrar Bergs Råden: J.Cederstedt.
A.Strömner.
Herr Asessoren. E.Swedenborg.
o
/1:
Kongl. Collegii Secretarare inkom och berättade: at
Kongl.Cancellie Collegium genom dess utskickade, begiärt
sammanträde, i dageftter middagen, med Kongl.Bergs
Collegio, och de andre Kongl.Collegierne, öfwer en sak,
Som af Hans Kongl.May.. i nåder, blifwit till samtel.
Collegierne remitterad, angående gamle Balancers
afgiörande, och Crono= Revenuers ut arrenderande.
Det fans godt, at Herrar Assessorerne Swab och
Swedenborg, på K.Collegii wägnar, träde med wälbem==te
Kongl.Collegier tillsammans.
O
/2
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469. 12
Minutes of the College of Mines. Swedenborg’s Opinion
in the Ekelund-Ahlfort case.
1727, June 17,Stockholm

1 p.Fol.

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1727,p.895.
Anno 1727
Den l7 Juniii
För middagen närwarande.
Herr Bergs Rådet: J.Cederstedt.
Herrar Assessorerne: A.Svab.
J.Bergenstierna
E.Svedenborg
===+=====+=====+=====
o
4:
p.889 Föredrogs en emellan Regemente-skrifwaren Hans Ekelund,
och Gavitainen Eric Ahlfort hos Kongl.Collegium inkomne
skrifftwäxling, och uplästes deraf aldraförst...... Bem==te

Ekelunds/shrifvelse/ angående det bem-= Capitaine skall
Satt sig uti Possession af Ekelunds 5/6 dehlar uti
Börgöls Hammare, och dess förlag tillgripit,. . . .
p.894
Sedan Acta woro lyste, begynte Kongl.Collegium dis
courrera
om saken, tycckiandes, at Bergs tings Rätten sig försedt, at han år 1712, d, 23
Julii, hafwer, igenom Interlocutoire Resolutionen, upskutit Ekelunds deröfwer för
talan till Ahlfort, at han stödt honom ifrån
Hammar dehlarne, och tillgripit dess förlag, till dese
först blefwo afgiort om Börden uti dess foro.
H.Assessoren Benzelstierna: Det war icke rät,börden
är en sak för sig, som icke kunde hindra Bergs Tinge
Rätten at uptaga Ekelunds Klagan wid Bergs tinget, om
den skada och oförrätt han skulle hafwa lidit af Ahlfort.
Herr Assessoren Svedenborg, och de öfrige Närwarande
Collegii Ledamöter, woro af samma tanckar, läggiandes herr Assessor Berggenstiern
det der till, at det aldeles så synes wara, men wid närwarande quaestion kommer d
icke
19
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an der på; utan deröfwer hafwer Ekelund, effter processen,
hafft frihet, at klaga uti Kongl.Collegio, det han ock af
actis förnimmas hafwa giort............
p.899 Resolutio. Aldenstund uti närvarande Processuelle guestion det förnamligast
derpa ankommer, om och huru wida, af Bergs Tings
rätten någon felacktighet uti Processen
p.902 må wara begången; ......... .. ståendes det
således Regements skrifwaren Ekelund fritt, om han förmenar
sig skiäl dertill hafwa, at wid Bergstinget lagligen sökia
Cavitaine AhlFort, beträffande, at bem--te Capitaine skall
trängt honom ifrån dess Hammars dehlar, och dem uti 10 års
tid nyttiat, samt dess förlag och Bruks materialier tillgripit,
med mera...........
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Minutes of the College of Mines.
Tafel.Doc.158.A. (=l:p.438)
1727,July,Stockholm
In:Bergskollegii Arkiv.Protokoll 1727

July 1
3
4
5
6
7
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
24
29 absent
31

E.Swedenborg
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
"
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470.01

EXTRACT FROM PUBLISHED MINUTES OF THE HOUSE OF NOBLES - SWEDENBORG’S
SPEECH
1727 July 29

Phot. in Ph.File 215 = 1 p.

In Stockholm, Riksarkivet, Adelns Riksdag Protokoll 1727.
"Juli 29, Besvär emot Robsoms sterbhus" p.437.
This Extract from the published work, as above, includes
Swedenborg’s speech, as follows: (= p.437)
Hr Swedenborg: Hvad som angår Justitie-Deputations Betänckande,
så finner jag det sa vähl vara utarbetat, med skiählen pro et
contra, at det tyckes litet vara deremot at kunna anföras, säsom
först at hyttelagorne behålla sine kohl vid sine hyttor, och at
kohlen intet drages under hamrarne, antingen igenom räntornes
förvandling eller kiöp; 2:o at så länge Bergsmännen praestera det de
böra praestera, blifva de vid hemmanen orubbade, efter som Fru
Ekehielm på den condition fått kiöpa hemmanen. Men 3:o hvad angår
det målet, at Robsom skall obligeras betala Bergsmännerne deras
tillvärkade tackjärn för det priset som det i orten går och giäller,
det synes vara för svårt, efter han betalt sielfva skatterättigbeten, och Justitie-Deputation ärkiänner at han bör äga samma
skatterättighet i anseende til de actus som vid kiöpet och sielfva
transporten äro passerade; derföre tyckes mig bäst vara, hvad priset
på tackjärnet angår, at det regleras uti BergsCollegio efter
billigheten, hvilket ock i detta fallet enligit är med
Präste-Ståndets utlåtelse.
25
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470.11
SIGNATURE BY SWEDENBORG ON OFFICIAL DOCUMENT
1727 Aug. 8

Phot.and ORIGINAL in ANC
Ph.File 216 - two copies

28

In Bryn Athyn, Pa., Academy of the New Church Library Safe.
Note by AA: The signatures are at the end of
what seems to be a communication from a joint (4 pp.)
committee of Chancery and Bergscollegium.
See above, 469.ll.
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471.
Minutes of the College of Mines. Swedenborg

present.

Tafel,Doc.158.A. (= D.l:p.438)
1727, August,Stockholm
September
In:Bergskollegii Arkiv. Protocoll 1727
August 1 absent
2 “
3 “
7 E.Swedenborg
8 “
9 “
10 “
12 “
14 “
15 "

September absent until:
26 “
27 “
28 “ [see 471.11]
30 “

31

32

471. 11
Minutes of the College of Mines. Swedenborg and Benzelstrierna
ordered to inspect a grinding machine.

1727; Sept. 28, Stockholm

3 pp.Fol.

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1727
pp.1251-1253.
Anno 1727
Den 28 Septembris.
För middagen närwarande
Herrar Bergsråden: J.Cederstedt,
A:Strömner;
Herrar Assessorerne: J. Bergenstierna,
L.Benzelstierna,
E.Svedenborg.
=== : === ~ === : ===
o
2:
Föredrogs Kongl:Collegii Proberares wälbetrodde Jacob Fischers
memorial, med bilagd räkning på den uti Kongl.
Collegii Prober-Cammare upsatte nya Slipstohlen, som kommer at
kåsta 250 D. km. i afräkning hwarpå som Kongl. Collegium
tillförene anordnat 120 D., så resterar nu 110 D. km. som
Proberaren anticiperat, och nu fordrar ersättning förr.
Härjemte uplästes ock Kongl.Cammarerarens memorial af d
14 hujus, angående denna räkning för slipstohlen, hwilken
Cammareraren berättar, effter bilagde verificationer, hafwa sin
richtighet.
Sedan deputerades twänne af Kongl. Collegii Ledamöter,
nemligen Herrar Assessorerne Benzelstierna och Swedenborg, at gå
up i Prober Cammaren, och besee Slipstohlen, hwilka ock wid
återkomsten berättade samma Slipstohl wara wälinrättad, och
rättwacker.
Resolutio. De återståense 110 D.km. assigneras till
Proberaren Fischer, emot quittence, af besparde och för

33
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K1. Collegii räkning i Banquen influtne Laboratorii mechanici
medlen, hwilcket af Kongl. Collegii Cammarerare i
räkenskaperne behörigen kommer at observeras.
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472.
Minutes of the College of Mines. Swedenborg present.
Tafel, Doc.158.A. (=Doc.l. p.438)
1727, October,Stockholm.
In: Bergskollegii Arkiv: Protokoll 1727
October 2
3
4
5
6
7 absent
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
30
31

Em:Swedenborg
“
“
“ [see 472.11]
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
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472.11
Minutes of the College of Mines. Discussion concerning requests from Skinska
berg and Norbergs mining districts regarding taxes and prices of ore and coat.

1727, October 5,Stockholm
In: Bergskollegii Arkiv.

1 p.Fol.
Protokoll 1727.1321.

Anno 1727
Den 5 Octobris
För middagen närwaradde.
Herrar Bergs Råden: J.Cederstedt,
A:Stromner;
Herrar Assessorerne A.Leijell,
J.Bergenstierna,
L.Benzelstierna,
E.Svedenborg.
==== : ===== : =====
o
4:
P.l3l3

Föredrogs Hans Kongl. May..ts nådigste Remiss af d 21

sidstledne Martii uppå effterföljande puncter utaf
Skinskatte bergs = och Norbergs Bergzlagars, samt
Ragnsbro och Norrbro Häraders i Wästmanland wid 1726
års Riksdag ingifne underdänige Beswär, neml.etc, .......
p.l3l7

Beträffande den af Karbannings boerne öfwerklagade
dyrheten på malm och Kohl; Så hwad malmen widkommer,
39

har Kongl.Collegium redan giort anstalt, til det dyre
prisets förekommande ... .

Menn beträffande Kohl priset,

så discourrerades deröfwer på följande sätt
Herr Assessoren Bergenstierna: man har fuller af
1682 års Resolution, huru mycket en stig Kohl bör
giälla, men det priset är lämpadt eftter de tiderna.
Sedermera äro omständigheterne så förändrade, at det
faller dem kåstsammare; ty skogarne äro mer utbrukade, etc,. .
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Herr Assessor Leijell: Det kunde wäl så ware; men som för jernhande
skull är angelägit, at man söker bringa wårt jern i det pris, som skäl
är, effter det Fundament, som Collegium altid har tagit; så går det ej a
at nu giöra någon Förordning, till Kohlprisets förhögning, emot för
Förordningar; ty det skulle blifwa en grund at fästa det höga Tackjer
priset, som skadar jernhandelen.......
Ingen moyen synes wara bättre, än om man kunde minska
stångjerns tillwärckningen, och öka blåsningarne.
Herr Assessor Swedenborg: Om myntet woro beständigt
på den foten, så skulle jag wäl tyckia billigt, at
Kohlpriset förhögdes, effter man har det igen uti jernet;
men som det är owist, så håller äfwen jag betänikligit, at
Kohlpriset igenom någon Förordning förhöyes. . . . .
Resolverades: at Hans Kongl.M. til underdånigt swar på denna
§ skall lemnas, det Collegium finner betäncekligit, at styrckia
Hans Kongl M. till at gå ifrån 1682 års förordning i detta måhl,
eller at lemna allmogen någon tillökning på priset deröfwer, för
åfwan anförde skiäl och omstandigheter skull............
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472.12
COLLEGE OF MINES DOCUMENT RE MINING MATTERS
1727 Oct. ll

Phot. in Ph.File 217 = 2 pp.

In Falun, Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag Biblioteket.
Kongliga Bref II, l724-l730: pp.587, 593
Transcrint:
[p.]587.

Kongl: Maj-tz ock
Riksens Bärgs Collegii
Resolution uppa Stora
Kopparbärgslagens giorde
ansökning om tilstånd, at få
låta omkasta de gamla
uti och omkring Fahlun
warande Slaggwarpen,
samt niuta frihet för al
afgiftt af den koppar, som
utur dem kan stå at winnas,
gifwen i Stockholm
d. 11. Octobris 1727.

Sedan Kongl. Collegium igenom skrifwelse af d- l3. Octobris 1725.
til
Assessoren
Wälborne
H-r
Anders
Swab
infordrat
Stora
Kopparbärgslagens utlåtelse, om det icke skulle ware mödan wärdt,
at omkasta de wid och [*]
[p.]593. tande, såsom ock hålla därwid sin egen Opsyningsman och
Särskilte arbetare, åliggandes dessutan Hr; Assessoren och
BärgsRätten, at noga tilse, och alla efttertänkelige prae
cautioner taga, det Kongl. Majt: uti sin til ständiga höga
rättighet i fierde Skeppundet af den utur Grufwan opkommande
malmen intet må komma där igenom
något
at lida. [ac]tum ut supra
På Dragande [ kall och] Ämbetes Wägnar.
[J]Cederstedt A.Strömner Ad. Leijell J. Bergerstierna
L.Benzelstierna, Em: Swedenborg.
44

L E: Colling ./.
____________
[*At
foot
of
Novembr, 1727.
Decembr. 1727.

first
Widare

page:]
upl1st

Upläst
I
Bergz
R1tten
d:9
f1r allm1nna Bergzlagen d.13

[At back of photostat, note by AA: This is the first page of
letter ending on p.593.]
No Translation
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SWEDENBORG TO ABRAHAM DANIEL SCHÖNSTRÖM
1727 Oct. 24, Stockholm
4 pp (2 sheets)
Glass plate in ANC

Phot. in Ph.File 218 =
L.II:218

In possession of James Speirs, as noted by A.H.Stroh (AA).
(See NCL 1907; p.503.)
Transcript in List II: 218 and as follows:

Högtährade k: Broder!
Jag tacker min Bror för sin guns tiga skrifvelse, hvad
angår ängarna vid Aslettfors, så blef derom i förra weckan
resolveradt, Bror Horleman lärer och uttagit resolutionen,
Landzhöfdingens blef simpliciter confirmerad: Hvad elliest
angår fru Behm, så är
[ph.p.2] dertill widare intet giordt, frun will hwarcken
bequäma sig till ena eller det andra, hvarmed jag
för min dehl jemwel är nöjd. Betreffande min Brors
dessein, så kunna wi muntelig: derom betre resonera;
eliest uppå min Brors ordres her jag giömt Brors
bref
ibland de acter
[ " p.3] der hwarcken rost eller mahl kan förtäret, ty
sedan jag läst det igenom lät jag Vulcanus få det,
wil han läsat och giöra sig någon nytta deraf, så
lemnas det i hans macht,til fru Moster och de öfriga
närwarande Syskonen i Jönsarbo anmäles min hörsamste
helsning, och förblifwer i öfrigit med all respect
Högtährade k: Broders
Hörsamste tienare
47

Stockholm, d 24 octob.
1727

EM. SWEDENBORG

Translation: Doc. l: p.346; LM p.425; /as
follows:
Most honored and dear Brother:
I thank you for your kind letter. In regard to the
Ängarna Works at Oslätfors, a resolution was passed
last week concerning them. It is said that Brother
Horleman* also had a resolution to propose, but they
simply confirmed the one proposed by the Sheriff. For
the rest, as regard Mrs. Behm, nothing has as yet been
done in the matter. The lady will not conform herself
either with one thing or another which I for my part am
part am willing to agree on.
As concerns your own plan, we can consider it
better when we meet. For the rest, in compliance with
your order, I have hidden away your letter among those
acts which neither rust nor moth can consume, for,
after having read it through I let Vulcan have it; if
he wishes to read it and make any use of it, he is
quite
at liberty to do so.
I send most humble greetings to my Aunt and
other relatives in Jonsarbo, and remain as ever,
with all due respect,
Most honored and dear
Brother’s
Your most obedient servant
EM: SWEDENBORG
STOCHKOLM
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Oct. 24, 1727
[*Probably Pace F. (enniobled 1751 Hårleman) who owned the
ironworks of Forsbacka near Gefyle. He married the gaughter
of swedenborg’s cousin-in-law O.Rudbeck d.y. Forsbacka is a
few miles southwest of gefle. (Tr. AA)]
Monsiuer Mons: Abraham Daniel SchÖnstrÖm, [†] gentilhomme
du Roy, a Köping, Jönsarbo
____________
[+Abraham Daniel Schönström (1692-1759), son of Petter
Swedberg (Schönström), journeyed to foreign mines in 1724;
returned in 1727 - became Kinsmarherre. (Tr. = AA).]
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ATTENDANCE AT SESSION OF COLLEGE OF MINES
1727 Nov., Stockholm
Doc. L: p.438
In Stockholm, in the archives of the College of Mines.
Protokol1 1727.

November 2
3
4
6
7
8
9
l0
11
l3
l4a.m, 14p.m.
l5
l6a.m. l6p.m.
l7
18
20
2l
22
23

Eman: Swedenborg
“
“
"
“
“
"
"
“
"
“
“
“
“
" [See below, 474.1l]
”
" [ “ "" 474.12]
" [ "
"
475.11]
“ [ “
“
475.12]
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25
27
28
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“
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“
“ [ “

“

476.02]
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474.11
Minutes of The Cillege of Mines. Swedenborg’s Relation in the case
of Gustafson and Camitz referred to Swea Court of Appeals.
1727, November 18, Stockholm. 1 p. Fol.
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1727 p.1813.

Anno 1727
Den 18 Novembrie
För middagen närwarande
Högwälborne Herr Baron[*] och Praesidenten.
Magnus Palmquist;
Herrar Bergsråden: Jonas Cederstedt,
Anders Strömner;
Herrar Assessorerne: Adam Leijell,
Joh: Bergenstierna,
Lars Benzelstierna
Emanuel Swedenborg.

=== : === : === : ===
o
4:
Herr Assessor Swedenborgs Relation uti saken emellan
Lieutenanten Anders Fratt Gustafson, och Bruks Patron
Johan Camitz, som d 28.Junii 1726, på Carskoga Ordinarie
Bergsting, blef afdömd, extraderades till Camitz fullmäcktig Advocat
Fiscalen
i
Kongl.
May.ts
och
Riksens
Swea
Håfrätt,
at
igenomläsas,underskrifwas, och aldrasidst inom 8 dagar, wid 10 d Sm.
wite, återlefwereras.
5:
[ * ] Bonde appointed Rikråd 1727 July 8.
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474.12
Minutes of the_College of Mines. Swedenborg in the
case of Maria Medeen and Måns Christopherson.
1727, November 21, Stockholm

pp. 7+1

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1727: pp.1828-34, 1843.
Anno 1727
Den 21 Novembris.
För middagen närwarande
Högwälborne Herr Baron och
Praesidenten: Magnus Palmquist;
Herrar Bergsräden: Jonas Cederstedt,
Anders Strömner;
Herrar Assessorerne: Adam Leijell,
Johan Bergenstierna,
Lars Benzelstierna,
Emanuel Swedenborg.
:=== . ==== : =====
o
5:
p.1828: Sedan med påsten i går blifwit till Kongl.Collegium
insänt det Extract af Fahlu grufwerätts Protocoll, hållit
d 11 nästledne Junii, som innehåller den förgripelse,
hwilken hustru Medeen blifwit fäld till 20 D Sm. plikt
före, uti saken emellan Henne och Måns Christopherson i
Aspeboda, och uppå hwilcket Protocoll Kongl. Collegium d
11 hujus forklarade sig willja wänta, så blef det samma
nu upläst, och företogs saken deruppä till afelutande,
då Referenten Herr Assessoren Swedenborg moverade fölljande
dubia, på det de i Protocollet måtte blifwa removerade,
neml.
o
/1: Sedan hustru Medeen bewist dess man, Petter Medeen,
år 1690 hafwa på sitt namn haft ¼ part uti 24 paarat 3 gl. och
at han år 1691 blifwit utesluten, samt i det stället Mäns
Christopherson uti 5 paaret 1 gl. blifwit antecknad för 2=ne
fierdeparter; sä omtalas
55
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först i grufwe rättens _Protocoll af d 1 Martii 1692, at
Erland Israelsons änkia på E1sborg, hustru Marina, upsagt löfftet,
som hon stått uti for Medeens ¼ part; tyckandes altså Herr Assessoren
wara märckt, hwarföre Medeen redan 1691 blifwit utesluten.

Kongl. Collegium discourrerade häröfwer, at som i det alleguerade Protocol
af d 1 Martii talas de re praeteritae, så synes härutinnan
intet wara någon Scrupel, och kan preasumptive om hustru Medeen sägias,
at hon, som i rätterne äfwen för andra advocerat, hade ej 34 års tid
tegat med denna dess nu förda rättegangs tahlan, om hon wetat, at den grufwedeh
som 1690 stått på hennes mans namn, hade med orätta kommit
i nagon annans händer.

/2: Aldenstund i Kongl.Collegii Resolution de anno 1679 d.l2 Decemb.§
finnes förmält, et om cautions anskaffande för den af grufwedelarna gående afrad
skulle 3 gånger föruth af predikostohlarna
afkunnas, och at den, som wid rubbningarne, sedan der om ne 3== ganger
woro aflyet, intet praesterat caution, måtte blifwa grufwedehlen
förlustig, så frågas, om ock år ,690 skiedt en sådan lyening,
samt om Medeens namn stått deruti nämt?
Kongl.Collegium yttrade sig, härwid, at så mycket mindre
twifwel lärer wara derom, at en sådan lysning skiedt åfwen 1690,
som det skiedde hwart år, så länge afraden på det sättet utgick;
men at Medeens namn skulle deruti expresse nämnas, war intet af
nöden, efftersom lysningarne woro generale, och fördenskull angingo
så wähl den ena, som den andra grufwedehls agaren.
Herr Assessor Swedenborg upläste altså des votum i
saken, neml. det berättar hustru Maria Medeen, at
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en ¼ part grufwedehl skall uti lifstiden Hennes man tillhort,
och böra ännu henne tillhöra, effter som uti 1690 års Partahls book, en
fierde part uti 24 paret 3 gånger skall stå antecknad på Hennes sahl. mans
namn, men samma dehl henne owetande lika som kommit bort, och utur wägen;
samt emedan den i samma paar gång och numer fölljande året finnas anskrifwen
uppå Bergsmannen Måns Christophersson. hwaruti han då ägde twänne dehlar, och
året tillforene en allenast, sa sluter hustru Medeen deraf, at den af Måns
Christophersson måtte wara intagen, och sedermera usurperad; påstår
altderföre at Måns Christophersson måtte palaggias, at wisa sin titulum
possessionis till
samma transporterade dehl, eller i händelse han intet kunde wisa,
at han då måtte återställa, så wäl dehlen, som alt hwad samma dehl utaf sig
kastat. Sammaledes anhåller bem-te hustru Medeen, at hon måtte befrias för de
af grufwerätten ådömde 20 d Sm..ts böter,
som rätten henne pålagt för någon förgripelse wid conferencien
emot en af Rättens Ledamöter.
Bergsmannen Måns Christopherson deremot trygger sig
wid en laga och långwarig possession af samma grufwedehl;
så emedan derå, på 34 års tid, intet åtahl är giort,
som ock at han twenne fierdeparter skal hafwa ärfft, och
en af dem hafft uti samma paar, som Kiemnären Medeen
hafft den som nu a omtwistas, neml. uti 24 paret 3 gånger,
den andra uti 22 paret, men sedermera igenom en
loflig rubbning fått sammanfoga dem bägge uti 5-te
paret; förmenandes derföre sig intet wara pliktig, at wisa
till de praetenderade grufwodehlen nu mera sitt laga fäng.
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Herr Assessor Dergenstierna isedan han upprepat alla
argument i denna saken yttrade:/ Som nu härutaf
finnes, at Måns Christopherson icke innchafwer flere än
sine twnne fierde-parter, som han hade för år 1691, då
the flöttes tillhopa, och jemwä1 sedermera uti 34 års tid
Opwalt besuttit, samt således bestyrcker sin ägande rätt der
till, och den för denskull will synas strida emot Lag och
Laga och Process, at han blott och allena derföre, at han
med den ena fierdeparten blifwit af grufweratten flyttad
till samma par, som han hade den andra,skulle uti sin
possession oroas,
och mista en grutwedehl,utan at hustru Medeen med skiäl gitter
bewisa, at han henne densamma afhändt; ty är jag för min
dehl, med Referenten, Herr Assessoren Swedenborg enig, at
Grufwerättens dom synes med skiähl böra confirmeras, och
Måns Christopher son ifrån Hustru Maria Medeens åtahl på
grufwedelen
quaestionis befrias.
/Äfven yttrade sig de öfriga Ledamöterna hvarpå
som fölljer./
p.1845.
Blifwer altså slutet det, at grufwerättens
Resolution och utslag blifwer Simpliciter confirmerat,
så i sielfwa hufwud saken, som berörande de 20 D. Sm.
böter, hwilka hustru Medeen för nagon dess otidighet
emot en af Rättens Ledamöter, blifwit belagd med. . .
p.1842
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SWEDENBORG TO ABRAHAM DANIEL SCHÖNSTRÖM
1727 Nov. 21, Stockholm

Photolitho. in Ph.File 219 = 4 pp
L II: 222

Original document in the Bragg Collection in Lib.of Gen.
Conference ac N.C.
(Probably in London, bought by Conference. AA.)
Text in Opera Quaedam I: p.318
(Note by AA: In this transcript one word is omitted which is
in the original, and several words which appear to have
frayed away in the original.)
Translation: Partial in Doc. 15 p.347
Complete = LM p.427 and by C.L.O. as follows:
Most honored and dear Brother,
I thank you for your kind letter and also for having returned me
my letter. With respect to the matter about which you asked me in
confidence, and where I was to point out to you the way by which to
obtain it, I can see no better way or mode for it than that you should
first sound them orally so as to be able to tell whether those who are
concerned are flexible or not; no one wishes you better success than
I, and if the appearances are favorable, I will help you as much as I
am able according to my small ability. But as you make your request so
very urgently, I can surmise nothing else than that there is something
very pressing involved in it which you endeavor to reach by it. In
case there should be any pretty maiden in question, I wish you as much
success in the latter as in the former case.
With respect to the letter to Mr. Balgerie, I have not written him
a letter for the last three years, and he may no longer remember me;
at all events, it would be difficult for me to compose a letter in
French, which you might approve. In order to oblige you in this
matter, therefore, yesterday I requested the Councillor of Commerce
Cameen to do this service for you, which he has promised to do in all
due form and to send it to you, at least if you request him to do so;
and I can assure you that one word from him will weigh more than a
thousand from me who have never had any dealings with him.
As regards Beckhammars forging-toll* on Karmansbo and Tollfors, I
am not able in antecessum (in advance, offhand) to express myself very
much about it. However, I know very well that a residual forging-toll
on a forestless work is not a valid cause for obtaining * * and that
in that case no other merit is considered than the forests at the
works where the increase in soughte It is probably wel1 known in the
College that Karmansbo possesses perfectly good forest. But in the
case of Tollfors, on an occasion like the present a thorough
62

investigation ought first to be made. On this account, no harm would
be done if the application was made after the resolutions for the
contraction of the forging-tolls were first passed upon. In the
meanwhile, I remain, with all due respect, Most honored and dear
brother, you most obedient servant,
Stochkolm, Nov. 21, 1727
Em: SWEDENBORG
P.S. I believe a few farms belonging to Karmansbo were purchased
which have not been mentioned in the Commition. This would be a
forceful argument for receiving the increase, in case the College did
not take into account the high price of pig-iron which still obtains.
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475.11
Minutes of the College of Mines. Swedenborg’s Vote
in the case of Brita Hiort versus Hans Hiort
3 pp.Fol.
1727. November 22,Stockholm.
In Bergskollegii Arkiv

Protokoll 1727 p.1862-4.

Anno 1727
Den 22 Novembris.
För middagen närwarande
Högwälborne Herr Baron och Praesidenten:
Magnus Palmquist;
Herrar bergzråden: Jonas Cederstedt,
Anders Strömner;
Herrar Assessorerne: Adam Leijell,
Johan Bergenstierna,
Lars Benzelstierna,
Emanuel Swedenborg.
o:
p.l848-49:

Företog sig Kongl.Collegium till afslutande rättegång
saken emellan hustru Brita Hiort Kiärande, och dess
halfbroder Handelsmannen Hans Hiort Swarande,
angående twenne fierdeparts grufwedehlar och ett namn
i Måns Nilssons grufwa. . . . .
Referenten Herr Assessoren Leijell påminnade först
wid de af hustru Hiort giorda praestanda, at som
bägge de underskrefne attestanternes,Anders Bomans och
Swen Boströms namn äro med enahanda Stihl och hand
skrefna, så skulle något twifvel synas wara, om samma
notification har sin ricktighet. . . .

p. 1850

Häruppå företogs sielfwa saken, at till sine
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skiähl emot och med examineras, och sedan
grufwerättens Dom, samt hustru Hiorts Libell å nyo blifwit
upläste, så discourrerades: /Fölljer yttrandes af

p.l859:

Collegii ledamöter./
Kongl.Collegium skred altså till votering
Referenten herr Assessor Leijell: Det

andrager

Hustru Brita Hiort, huru som dess afledne fader Erick Hanson
Hiort Anno 1691 wid dess död skall hafwa ägt 3ne fierdeparter
i St, grufwan och ett namn i Måns
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Nilsons grufwa, och ehuruwäl hennes stinfmoder, effter
sin mans Erick Hansons död, hafwer uprättat Invantarium
öfwer dess egendom, så skaI1 dock uti det samma berörde
grufweparter ej wara antecknade . . . .
2o: Skall ej kunna wisas, at de samma gått till
Creditorernes afbetahlning för giälden, hållandes således
för orimmeligit, at egendom, som tillhörde dess kiötslige
fader, skulle henne och dess sambroder
p.l862: frångä. . . Altså i anseende till sådana
omständigheter kan jag, för min dehl, ej annat finna, än at
grufwerättens dom är wäl grundad, och i mitt sinne kommer at
confirmeras.
Herr Assessor Swedenborg: Eftersom alla omständigheterna
äro af Herr Asseesoren och Referenten så wäl anförde, så
har jag, för min dehl, allenast kortel. welat påminna, at
det är owist, om grufwedehlarna guaestionis uti Inventario äro
uptagne, eller intet, emedan Inventariumet intet är hwarcken
wid första Instantien, eller här i Kongl.Collegio, upwist,
men skulle intet berörde grufwedehlar wara der upgifne,
som likwäl synes, så kan man deraf intet annat sluta, än
at änkian med Creditorernes samtycke dem till trädt, antingen de
den tiden intet blifwit considererade som egendom och af något
wärde, eller at hon, som fört något uti Boet med sig, till
betalning deraf effter sin Sah1.man fått sammm dehlar till
träda, hälst Creditorerne torde af den öfriga egendomen
ändå blifwit förnögds. Men utan alt detta, så har hustru
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Hiort uti 25 års tid intet tahlt på grufwedelarna, el sökt
Disputera dess stiufmoder rätten der till, kunnandes
höfligheten för dess stiufmoder härutinnan intet

lagligen

giälla. Hwartill kommer at Kiäranden intet bestyrckt
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sin tahlan men något bewis, eller _alleguerat de åberopade
Documenterne, med mere; Altså finner jag, för min dehl, at,
i stöd af de anförde skiähl, grufwerättens dom i det måhlet, bör
confirmeras, conformerandes mig således med Herr Referentens votum.........

p.l871

Blifwandes altså slutet per pluralitatem votorun

detta, at grufwerättens utslag warder till alla delar
71

confirmeradt........
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475.1l01
BEHM VS. SWEDENBORG

1727 Nov. 22

Phot. in Ph.File 220 = 3 pp.(2 sheet)

In Stockholm, in the State Archives: Lagmansrättsdomböcker
l727: fol.529r-530r (Västernorrlands lagsaga)
Transcript:
[ph.p.]529

Insin: d: 28 Septemb: 1728:

ANNO. 1727. d: 22. och fölliande dagar uti Novembris
mänad, holts Lagmans ting uti Söderahla Sochn och dito
Giästgifware gård, med nedanstående nembd ifrån Skoug,
Boldnäs, Alffta, Jerfsiö, Arbro och SöderahlaTingz lager
Nembl-n
Nills Larsson i Sunnanssiö och Boldnäs Sochn, Jonn Olsson i Håfsätter,
Arbro Sochn, Lars Jonsson ifrån Wågsäter och dito
Sochn, Olof Ersson i Osterberg underswiks Sochn, Rär Linderson i Knåda
och ofwanåker Sochn, Olof Jonnsson i Floor och Moi Sochn, Pär Pärsson
i Wikaby och alffta Sochn, Bengt Mårtensson i glösbo Kängsiö Sochn,
Pär Olofecon i Säljestad och Järfsio Sochn, Jonn Larsson i Långbo
Skoug Sochn, Pär Olofson i Kåssid och dito Sochn, Olof Hansson i
Lingbo dito Sochn, hwilka alla uppå tillfrågan, wid Härads Rätterna,
tillförena aflagt den wanlige domare och nembdemans Eden.
Effter wederbörlig förrättad guds tienst och Publicerad Tingz fred,
sedan
[ph.p. 529a] Lagmans Rättens. ledamöter trädt tillsammans, uplästes i
början Högl: Kongl: HoffRättens för Justitiae Borgmästaren i
Gefle H-r Johan Palmborg under d: 11. nästl: i denna månad
utfärdade Constitutorial, att uti ordinarie Lagmannens H-r Joh
an Siedrich Grönhagens ställe, effter Hans Kongl: Maj--ts
allernådigst lemnade tillstånd, förrätta de i Wästernorrland för
innewarande ahr utsatta 2- Lagmans Ting, af hwilka wal det
första här i Söderahla till i går som war d: 21. i denna månad
war utlyst; men ey förrän i dag, för ofwan höghsbem-te Kongl:
HofRättens Constitutorii sena ankomst d: l5. hujus nästl:
til1 H-r Borgmästare Palmborg, kom att taga sin begynnelse.
S:d:
Å Assessorens uti Högl; Kongl: Bergs Collegio, Wälborne H-r
Emanuel Svedenborgs wägnar, inlade Bruks Inspectoren Wälbet-de
Johan Lindbom en Libell, mot Professorskan Wälborne Fru Brita
Behm, der utinnan han effter behörig skiedd appellation, och
74

stämningz uthtagande till detta Lagmans Ting, anhåller om ändring
uti Extraordinarie Tings Rättens uti Berg och Hammarånge Sochn
[ph.p.530]] d: 7. Julii nästl: fälte dom, angående skadestånd och
Expenser, til1 1859. dr 1 ½./. Km-t, som han H-r Assessoren
blifwit på lagd at betala, men nu som aldeles oskyldig
bestrider, blifwandes samma Libell, som består af 32. fol: med
allegater till och med Lit: L. uppå begiäran Communicerad med
Fru Professorskan Behms Laga Constituerade fullmächtig
Inspectoren Petter Wahlström, som med sin Exception i måhlet
till d: 275 hujus nästkommande har hos Lagmans Rätten att
inkomma.
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475.12
Minutes of the College of Mines. Members called to a
Joint Council with other Colleges to discuss Silver Coinage
legislation.

1 p.Fol.
1727, November 23.Stockholm
In the Bergkollegii Arkiv. Protokoll 1727.
p.1874.
Anno 1727
Den 13 Novembris
Förmiddagen woro Högwälborne Herr Baron och Praesidenten,
samt Kongl.Collegii Herrar Ledamöter, uppå Riddarhuset
tillsmmmans, med de öfrige Kongl.M-- och Rinsers
Collegier, at, till å underdånigt föllje af Hans
Kongl.May--ts nådiga befalling, derom deliberera, huru
Silfwer-myntningen i riket må kunna promoveras.
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SWEDENBORG TO ABRAHAM DANIEL SCHÖNSTRÖM
Phot. in Ph.File 221 = 4 pp.(2 sheets)

1727 Nov. 27

In LONDON, Swedenborg Society, Inc. L. II: 223
(Note by AA:) Originally in the possession of J.R.Boyle,
Bacup, Lancashire. Now in possession of Swedenborg Society,
London (NCL l907: p.503)
Transcript from the Stroh-Hyde Collections:
Högtährade k. Broder!

Min Brot lärer intet förstådt min mening, neml: hwad tillökningen af
hammarskatten betreffar, ty om någon tillökning begiares, så moste först öfw
skogen hollas undersökning, fast det är efter inshrenckningen, hwilcket ock
enligit med Hans Majestets bref derom, som ock practiceradt wid Skiärwiken,
men huru wid sådant tilfelle

[ph.p.2] undersökning behöfwes wid Karmanebo wet jag inset, emedan der om skogarn
förr ar undersökt; dock tror jag inset at sådant bewiljas innan först
resolutionern. för hammarwercken äro expedierade. ./. Bror Benzelstierna är
Sahlberget, ty kan jag inset förr än som hen kommer tilbakars conferee med
honom derom som min Bror behagar skrifwa om; ./. är någon flicka i tanckarna
och jag råkadt på, så önskar jag dertil lycka. ./. Wore wel om tackjern et
kunde
[" p.3] förbettras igenom det förslag om Grengiesbergz grufwa min Bror
behagar at gifwa, men jag tror neppeligen at de omnemde grufwor lärer
kunna fournera så mycken malm som ehrfodras, och tror jag det mest
ankommer på proportionen af Grengies-Mallmen, derest wid Hyttorna stode
at werckstellas, el. om behörigen observerades. ./. Hans Majestet her
befall, det Collegierne skola träda tilsammans om expediternas handel,
hwilcket jag ock begiärte uti mitt memorial wid Rikzdagen. Jag förblif
med all respect
Högt: k: Broder
Stockh. d 27. Nov. hörsamste tie.

1727

EM: SWEDENBORG

[bortrifvet] P.S. Det går starckt ryckte det unga Czaren skal blifwit dödad den 1
hujus
[utanskrift]
Monsieur
Mons. Abraham Danie1
Schönström, Gentilhomme
de la Cour
a Köping et Jönsarbo
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Translation: Partial in Doc. 110 (= Doc. 1: p,348)
In LM p.428
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476.01
82

SWEDENBORG’S SIGNATURE

83

1727 Nov.

27 Phot. in Ph.File 222 = l page

In Falun, Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolaget
Biblioteket: Kongliga bref II 1724-30: p.614.
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476.02
SWEDENBORG’S WORK ON MINING LEGISLATION IN COLLEGE OF MINES
1727 Nov.

29 2 pp. fol.

In Stockholm, in the archives of the College of Mines. Protokoll 1727:
pp.1926, 1927.
Transcript:
Anno 1727
Den 29 Novembris.
Förmiddagen narwarande.
Högwälborne Herr Baron och Praesidenten: Magnus Palmqvist;
Herrar Bergsråden: Jonas Cederstedt, Anders Strömner;
Herrar Aasessorerne: Adam Leijell, Johan Bergenstierna,
Emanuel Swedenborg.
1:o
Föredrogs notarien Thunbergs upp Ramshyttaboernes wägnar insinuerade
Supplique, hwaruti han ödmiukel. påminner om slut
i saken, berörde Bergsmän i Rams hyttan och det Schnackiska Sterthuset
emellan, angående en omtwistad skogstract, om hwilkens befredande
lysande under hägn imedlertid, han så mycket mer anhåller, som det
skall förspörjas, at skogen illa medfaras.
Resolutio: Herr Assessor Svedenborg tager till sig acten, at
deröfwer formera en rotulum,[*] effter Seriem temporis.
2:o
Herr Assessor Svedenborg upwiste 2ne af honom upsatte Relationer uti
här inkomne saker, emellan ryttemastarskan, Fru Elizabeth Gissler och
Borgaren Buller, å den ena sidan, kiärande, och Brukeförwaltaren Johan
Österberg,
samt dess med Interessenter, å den andra, swarande, & vice versa.
Resolutio: Extraderas till Fru Gisslers och Bullers fulmäcktig
Commissarien Johan Kiellman, at sig igenomläsas, underskrifwas och
återletwereras, inom 8 dagar, wid 10 D. Sm-tz. wite.
/3:o
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Synopsis: Swedenborg in the case of the Miners in Rams-hyttan and the
Heirs of Schnack. Also in the case of Gissler and Buller
versus Johan Österberg, etc.
*Note by AAs Dr. Waern says of formera en rotulum: "Delta är
detsamma som att" lagga upp ett diarium där erenderna tagas upp i
chronologisk ordning.]
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476.l1
EXTRACTS FROM VÄSTERNORRLANDS DOMSAGA - SWEDENBORG/BEHM CASE
1727 Dec. 1

Phot. in Ph.File 223 = 20 pp.
(11 sheets)

In Stockholm, Riksarkivet: Vasternorrlands- Lagsaga,/Domsaga.)
Lagmansrätts Domböcker 1727: pp.550, [558a],559-567,[567a].
Transcript:
550 uppå tillfrågen intet widare hade at anföra, an att han jemte
påstående af sina Principalers onkåstnads betalande, wille under häfd,
förswara denne omtwistade ägan, för sine Principaler allena, samt
begiärte att Tings Rättens dom, som häfden kullkastadt måtte blifwa
ändrad, hafwandes des Principaler dock dem utinnan icke appellerat.
Effter inlembnade räkningar praetenderade Notarien Hedensten uti
Expenser 226. Dr-r 16./. Km-t samt Commissarien Möller å Winnersiö
boernes wägnar 1019. D- Krm-.
S:d: Borde wäl Bruks Inspectoren Petter Wahlström effter undfrången
Communication d: 22. hujus nästl: af Assessorens Wälborne H-r Emanuel
Svedenborgs, emot Fru Professorskan Behm, inlemnade Libell, å bemelte
Frus wägnar till i dag inkomma med des Exception; men som han sådant icke
effter kommit, war ickeheller wid upropet till städers, så plichtar han
likmätigt 8. §: i 1695. års Rättegångs förordning
sine 3. D-r Sm-t och måste förden skull Lagmans Rätten denne gången
skillias åth. D: 28
[558a] skriffter och documenter sig behörigen må kunna förse, da Parterne
utan widare stämning hafwa sig att infinna och afwachta Lagmans
Rättens utlåtelse effter Saksens rätta beskaffenhet och der wid
mötande omständigheter. S:d: Åter stälte Bruks Inspectoren Petter
Wahlström
den af H-r Assessoren Svedenborg, igenom Bruks Inspectoren Lindbom,
emot Fru Professorskan Brita Behm d: 22. Hujus inlembnade, och honom
Communicerade Libell, med den Exception han å bemelte Fru
Professorskas wägnar der emot fattadt, hwilken uplästes med de der
wid hängande
Allegater, bifogandes Wahlström derjempte en Expense Räkning på hwad
här wid lagmans Tinget upgådt till 144. D: 24./o Krm-t.
D: 1. Decembs
S:d:Wore Bruks Inspectorerne Johan Lindbom och Petter Wahlström å sina
Principalere den förre å H-r Assessoren Svedenborgs och den sednare å
Professorskan Fru Brita Behms wägnar, kallade wid Lagmans Ratten till
Conference
559 uti deras hit ifrån Extraordinarie Tingz Rätten i Berg d: 7. nästl:
Julii appellerade Sak, då Inspectoren Wahlström föregaf, det de wid
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Tingz Rätten d; 10. Junii och 26. Octobris 1725. uplupne och
Specificerade Expenser, skola böra des Fru Principalinna så
mycket mera beräknas som de i Högl:Kongl: HofRätten icke äro uphäfen.
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[559a]

-

page 2

H-r Inspectoren Lindbohm påstod åter, det
Inspectoren Wihlström med behörig plicht måtte
blifwa ansedd, för des uti Exceptionen förde
osnständige skrifwande, som skall bestå uti
de der lydande orden af lemhet, treska och
förmäten, Elliest hade intet parterne
mera at påminna utan påminte begge
omslut i Saken, hwar uppå Ratten wäl
igenom tienlige föreställningar, erbudo
parterne at sins emellan å sine Principalers
wägne, i wänlighet komma öfwererens
denne Saken angående, men som de der
till sig icke wille förstå, så togo de afträde,
då Lagmens Rätten effter något ventilerende
stadnade öfwer detta mål i fölliande sluth
som för Parterne blef Publicerad.
Uti den ifrån Extra ordinarie Tings
Rätten i Berg och Hambrånge Sochn i
Giestrikeland, die 7. nästl: Julii afdömde,
och af Assessoren Wälborne H-r Emanuel
Svedenborg, emot Professorskan Wälborne
Fru Brita Behm hit till legmans Rätten
lagwadde sak uti fölliende mähl, att
H-r Assessoren 1° ensam eij må wara
palagd at skaffa Landt mätare till
dehlning af den ifrån Axmars by Kiöpte
skogen. 2d° att intet wara förbun den
hålla 1/5 dehl uti norre hästhagans
Gierdzlegård wid Axmars bruk emedan
H-r Assessoren skall hålle en utan haga
till samma hästhaga, 3. 4. et 5. angående
påstådd låttning på Bodane, masungz
änget och kryddgårdarne, samt 6-º und
wikande af det, wid Extra ordinarie tingz
Rätten, H-r Assessoren ådömde skadestånd
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560

[560a]

- page 4

med Expenser till 1859. dr 1 ½ ./. Krmt:
Är detta Lagmans Rättens dcm, afsagd
på ordinarie Lagmans tinget, i Söderahla
giästgifware i Hellsingeland
d: 1. Decembris 1727.
Lagmans Rätten, har så vä1 af Hr Assessorens
Wälborne H-r Emanuel Svedenborgs, igenom
Inspcectoren Johan Lindbom, som och Professorskans
Wälborne Fru Brita Behms, igenom Inspectoren
Petter Wahlström, hos Lagmans Rätten
inlämnade skrifter, som elliest af begge
Parternes, ofwannemde fullmächtige wid
Conferencen skiedde påminnelser, giordt sig om
denna Saks beskaffenhet noga underrättad,
och som Hr Assessoren Svedenborg förklarat
sig, at så wäl hwila med den, af Hr Härads
Höfdingen Grevesmöhlen uti appellations
attesten om Landtmätarens anskaffande, giorde
förklaring, som och elliest wara nögd, med
de uti Extra ordinarie Tingz Rättens
dom faststälte, andra, tredies, fierde och
femte mål, angående 1/5 dehl hållande af
en gierdzlegård i nårra Hästhagan wid
Axmar Bruk, samt ev widare påstådd
låttning i bodarne, massungz ängen och
Kryddgårdarne der semmastades, så
låter och lagmans Rätten wid Hr Assessorens
giorde begifwande der utinnen förblifwa.
men hwed det, af Extra ordinarie Tingz Rätten
Hr- Assessoren ådömde skadeståndet, med Expenser till
l859. dr 1 ½ ./. Kmt widkommer, så förmenar Hr Assessoren
sig der till så mycket mindre wara skyldig, som han på sin
sida, till
den skiede dehlningen i Bruket och des tillhörigheter
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skall altid wist sig benägen, samt der
wid brukat mera drifft än Fru Professorskan
sielf i det, at Hr Assessoren,sedan det Fru
Professorskan och honom emellan, om Sommaren
näst för Michaelis tid åhr 1724., dehlningen
angående uprättade projeot, hos Fruen blifwit
till intet, like fult, wid förr omrörde Michels
mässo, då Hr Assessoren, af Hans Kongl: Maj-t
werit förordnad på en förrättning,wid Swafwelbruks
Privilegiernes öfwerseende, och ännu
om någon dehlning, hwarken å Fruens eller
Hr Assessorens sida marit påttänkt, mindre
faststält, ifrån Örebro, uppå Lindboms notificrtion
om Fruens wistande wid bruket, utan
någon annans påminelse,till sin Betient
berörde Inspector Lindbohm, så wäl, jämte
561 Fullmacht för honom lemnat sitt samtycke
till dehlningen, som och Fruen sielf derom
tillskrifwit, hafwandes och sedemera wid
hemcomsten, uppå det af Fruen honom i Stockholm
tillsände dehlnings Project, Fru Professorskan
behörigen swarat, samt nästan uti
alt, hwad Fruen då påstådt, sig effter hennes
behag lämpat. Sådant oachtadt, och
ehuru Hr Assessoren sig effter Fruens willia
i det giorligaste welat beqwäma, skall fru
Professorskan dock 1åtit Generaliter citera Hr
Assessoren till Tings, angående delning wid
Axmars bruk, men som tingz Rätten under
d: 10. Junii 1725. funnit skiäligt att
Resolvera, det hwart måhl särskilt skulle.
Specificeras, och Fru Professorskan sedan.
åter wid et annat ting d: 20 Octobris
samma åhr, låtit utsättia måhlen,
af inwilke en del tillförne skall warit
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[561a]

562

samtyckte och förlikte, så har Hr Assessoren ey, som
för den tiden på en Commission i Wärmeland wistande,
wid samma
Ting kunnat Comparera, och wisa hwad, tillförne
wara afgiordt eller agreerat, effter som alla
Hr Assessorens documenter, då icke wore wid
handen, utan i Stockholm, der eftter skall Hr
Assessoren wäl igenom förening, in för Högl:
Kongl: Hof Rätten d: 15 Aprill 1726, då och
alla Expenserne skola blifwit uphäfne begifwit
sig wid nästa på fölliande Härads Ting, utan
widare stämning i de der förr incaminerade målen at
swara; men som Tingz
Rätten då större delen deraf ifrån
sig Remitterat, och Fru Professorskan effter
wunnen ändring derå, i Högl: Kongl:
Hof Rätten d: 6. Decemb: nästl. åhr, förmådt att Saken
å nya af Tingz Rätten
skulle uptagas och afgiöras, der effter
försummat och förbigått et ordinarie,
samt änteligen begiärt et Extraordinarie
Ting, har Saken icke förr än då kunnat
blifwit afaluten; medelst hwilket alt,
som Hr Assessoren uti ingen ting, den
nu skiedde delningen, shall hafwa hindrat,
utan den samma mera, igenom lemnad
full macht till Lindbohm, samt sitt d: 12
Decem: l724. emot Fruens dehlningzProject,
lemnade samtycke,som nu måsta delen effter
des behag skall wara Confirmerat, bifullit
och befordrat; så förmodar han, det hos
honom till uppehållet här utaf, skall icke
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[562a]

finnes någon skuld, hälst han långt
föruth, och äfwen in för Kongl: Hof Rätten
d:12. Novemb: nästl: åhr, och d: 22.
sidstl: April erbudit sig, uti alt, och
äfwen hwad hemmanen angr, med Fru
ProFessorskan komma till förening, hwilket
den Fruen uppå Hr Assessorens giorde
Propositioner behagat antaga, hon då ey
skall hafwa behöft att beswära domstolerna,
hwarigenom hon dock icke annat skall
wuAnit, an hwad H- Assessoren tillforena
begifwit sig till, och parterne sluteligen
wid Extraordinarie Tinget, till stBrsta
delen forenats om; for malandes widare, det
Lindbom, med
sin afresa till lingwindz bruk, hwar öfwer
klagas, wid den då af Fru Professorskan
intenderade dehlning i ängarne, någon ting
icke försummat, emedan då warit Snö och
försent på åhret at dela ägor, och Hr
Assessoren uppå Hr Öfwerste Lieutenant
Schönströms berättelse för sig i
Stockholm, som dehlningen wid samma
tillfälle, å Hr Assessorens wägnar
underskrifwit, icke des mindre sådant
approberat, så at alt hwad då skiedt
skall hafwa sin richtighet, och i något måhl
ey kunna öfwerklagas, med ytterligare
påstående, att som Fru Professorskan inset
i godo wshlat åtnöja sig med de af Hr
Assessoren i wänlighet giorde anbud, öfwer
hwilka hon dock ingen tiny wunnit, utan
allenast medelst anstäld Process söcks
bringa honom pa skada och Expenser, det
matte Fru Professorskan, som det
Extraordinarie Tinget
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[563a]

för sin dehl alena begiärt, också for
omkåstnaden den utaf ensam likmatigt 3 §:
i 1695. års Rättegånz förordning stå och
563swara, effter som Hr Assessoren derom i
Högl: Kongl: Håf Rätten d: 22. sistl: April,
giort sin reservation, och han elliest wid
Extraordinarie Tinget, utom hwad han till
förena, antingen sielf erbudet, eller Parterne
da sielfwa igenom forlikning afgiort, uti
ingen ting Succumtsrat; Och hwad de, af
Extraordinarie Tingz Rätten, H-r Assessoren
wid de förra Tingen, och i Högl: Kongl: Hof
Rätten ådömde Ex penser widkommer, så förmodar
Hr Asses soren sig medelst de förr anbrachte
omstan digheter der ifran bora wara frikallad,
när han forst intet lägligit tillfälle till
dehlning skall hafwa försummat, utan den
samma snarare påyrkat, samt i alt giörligit
bifallit, och han sedan, wid har ofwanförenemde 2ne Härads Ting, hafft fullgiltige,
och af Tingz Rätten laga erkände ursäckter,
som honom ifrån den påstådde Comparition
aldeles frikalla; och har i anseende der till,
honom för de samma, inge expenser bort
påläggas,utan aldeles Compenseras,
Serdeles som de och tillförene igenom Kongl:
Håf Rättens Resolution af d: 15. Aprill 1726.
till den tiden aldeles skola wara uphäfne;
För öfrigit bestrider också Hr Assessoren den
honom af Extraordinarie Tingz Rätten til1
484. d: 1 ½ ./. Kmn-t ådömde skade stånds
ersättning, för det han skall nyttiat flera
rum wid bruket, än på des 1/5 dehl kan
belöpa,
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emedan Lindhom uti Caracters byggningen ey skall
innehafft mera än 2ne Camrar, som på Hr
Assessorens det bort ankomma, och uti Salen
skall han aldrig nekat dehlning, utan twert om,
är uti förbemelte des Swar till Fruen af d: 12.
December 1724, hela Caracters byggningen till
Fruen uplåten, hwilken hon dock hwarken
emottagit, icke heller wehlat lembna Hr
Assessoren mera, än en fembte del i öfra
jernboden, som likwäl orimmeligit är prĒfwat;
påståsndes sluteligen at Fru Professorskan Behm
som sielf medelst anstäld Process dragit
föreningen uth på tiden, hwilken nu
likwäl effter H-r Assessorens nöje och
pstående skall wara tröffad, måtte
blifwa pålagd Refundera honom förorsakade
Expenser, hwarpå Hr Assessorens fullmächtig
Inspectoren Lindbom hos Lagmans Rätten
inlemnat en Räkning till 2383 dr 24./.Kmn-t
Hwar emot Fru Professorskans Fullmächtig
Inspectoren Petter Wahlström will bewisa och
förklara, det den af Hr Assessoren åberopte och
med Fru Professorskan plägade skriff twäxling,
allenast warit et föreställande, som igenom
Hr Assessorens wid Tingz Rätten föruth nemde
uhrsächter, att ey kunna swara, hafft ingen
werkställighet, så at hon för den orsaken

blifwit
föranlåten, att söka Hr Assessoren lagl: och der
igenom förmå honom, till hwad nu är wordet
uträttat, till skrifwandes, skulden angående
uthdrächten uti alt Hr Assessoren, som först wid
Michaelis
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tid 1724, då dehlningen skulle skie, lembnat
Lindbohm, med befallning att berätta sig hwad
stridigheter som skulle förefalla, en wilkorlig
Fullmacht, och sedan uti sine
[564a]

565

till Fruen lemna
at der med hindra dehlningen, utan
at weta, som Fruen besynnerligen i
fiskierierne foregifwer, hwad som warit Crono
eller skatte, och kunnat dehlas eller ey
Förmodar der jemte at Hr Assessorens förr
omtalte wistande i Embets förrättningar, och på
dommissioner, icke kan hindra
honom at swara för hwad han rätteligen
blifwit stämd, ock som Hr Assessoren sielf
icke kommit tillstädes, så förmenar Fru
Professorskan honom ey böra undgå, at
umgiälla den giensträfwoghet som Fullmächtigen
Lindbohm med des afresa till Långwind,
och elliest med åtskillige giorde swårigheter
wid dehlningen, brukat, hwarföre Fruen och
påstår at niuta de af Extraordinarie Tingz
Rätten, henne ifrån Hr Assessoren tilldömde,
och nu wid Lagmans Tinget yttermera
till 144. dr 24./. Kmt.. förorsakade Expenser,
samt för ötrigit åberopar sig det af Extra
Ordinarie Tings Rätten i detta måhl hållne
Protocoll, med de der till lydande instrumenter,
som Fru Professorskas skiä1 och widare bewis,
fullkomligen skola uthtrycka och innehålla.
Hwilket alt med hwad mera utaf de wid Lagmans
Rätten framtedde Acter warit at inhämta;
Lagmans Rätten har tagit I behörigt
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[565a]
sin rätta

öfwerwägande.
Och
ehuru
wäl
Hr
Assessoren
Svedenborg undrager sig at betala.de af
Extraordinarie Tings Råtten, under namn af
ska destånd honom ådömde 484. dr 1 ½ ./.Kmt-t. dock
emedan H-r Assessoren icke kan wisa, det
han
sedan
hösten
år
1724,
då
Fru
Professorskan
blifwit ägare af 4/5 delar wid Axmar,
til,
Wälbemelte
Fru
behöfigen
öfwer
antwardat,
utan innehafft mera och större dehl, i
några wid bruket befintelige rum och
lägenheter, än på des 1/5 part kunnat
belöpa,
så kan Lagmans Rätten icke annat finna,
än bör ock H-r Assessoren effter det wid
Extraordinarie Tings Rätten d; 5. Julii
nästl:
der
öfwer
uprättade
besichtningzoch
wärderings
instrument, för hwad han således öfwer
andei
i
huus
och
rum
brukat
och
innehafft, såsom
uti
en
skialig
hyra
till
fru
Professorskan betala dessa 484 dr 1 ½
./. Krmt. Men hwad widkommer de öfrige,
af Extraordinarie Tingz Rätten, Fru
Professorskan Behm, ifrån die 10. Junii
1725., till die 1. Julii nästl: wid
åtskillige domställen förorsakade, och
honom af Hr Assessoren tilldömde 1105.
d-r Krmt, så har Lagmans Ratten, den der
öfwer
wid
hwart
tillfälle
upsatte
förteckning hos sig infordra låtit, samt
beskaffenheten derutaf, med hwar och en
der wid löpande omständighet behörigen
undersöckt, och som Fru Professorskan
sielfwa
stämmings
måhlet
wid
Tingz
Rätten
die
10.
Junli
1725,
icke
rtteligen Rubricerat, att H-r Assessoren
som Tings Ratten afwen approberat, hade
tillfälle emot honom den gången at
excipera; Så kan
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Lagmans Rätten icke finna, det Hr Assessoren
för den feehlachtighet, som wid Processen med
Specificerande af sielfwa måhlen, warit å Fru
Professorskans
sida, med någre Expenser för
den gången bör beläggas, utan pröfwar
566
skiäligt. dem samma, till 139. dr 16./. Ktmt att
uphäfwa, och äfwen frikalla H-r Assessoren ifrån
de wid Tinget samma åhr d: 26. Octob: på förde
omkåstningen till 148. d-r: 16.|. Krm-t, effter som
Hr Assessorens, för sin bortowaropå en Commission, då
hos Tinz Rätten anförde förfall, för lagl:
blifwit ansedde, at Tingz Råtten i samma
och föregående mål fälte Resolutioner,
utan jäf eller ändring å hogre ort wunnit
1aga Krafft. Så finner och lagmans Rätten,
det bör Hr Assessoren befrias ifrån de wid
Sommartinget in Junio förledet åhr emot
Honom upförde 205. d-r: 16./. Krmt Expenser,
emedan ingen bör osakien böta, och honom
icke kan lända till last, hwad Högl: Kongl:
Hof Rätten uppå Fru Professorskans anförde
beswär i Tingz Rättens då fälte utslag
hög rätwisligen behagat ändra och uphäfwa;
beswär, uti Höglofl: Kongl: Hof Rätten,
Såsom icke heller betala, de, wid Fru Professor skans
till ändringrerhållande i otwannemde Tingz
Rättens dom, upförde och expenserade 161. Dr
[566a] 8./. Krm,t, som tillika med de öfrige för Hr
Assessoren frikallade påster giör tillsammans
654 dr 24./. Krmt och på de förestående Hr
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567

Fru Professorskan i Hogl: Kongl: Haf Rätten,
med en Extraordinarie domares begiärande,
förorsakade omkåstningar, samt skrifftwäxlingen
der sammastädes, sedan nästl;
Aprill månad, som och beswär med förklaring
öfwer det af H-r Assessoren begiärte
beneficio Revisionis, kommer H-r Assessoren
till fru Professorskan at erlägga de effter
Specification upgifne 119. dr: 23./. Krm-t.
Beträffande för öfrigit, de wid Extraordinarie
Tinget, d 7. Julii nästl: till 675. d
Kmt upgångne Expenser som Hr Assessoren
blifwit skyldig förklarat till fru
Professor skan at åter betala; Så emedan wid
Extra-Ordinarie Tinget, och den der in
underförrättade dehlningen, begge Parterne, till
största dehlen sielfwa sins emellan
förenats, och uti hwad Tings Rätten äntel:
skildt dem emellan, de ymsom effter hwar
sine förr lembnade projecter fådt sitt nöje;
då kan Lagmans Rätten icke finna, det bör
hela den wid Extraordinarie Tinget löpande
omkåstnaden af 675. dr Krmt räknas på Hr
Assessoren Svedenborg allena, effter
som han, effter den der skiedde förening,
icke kan sägas der wid hafwa Succumberat,
utan pröfwar skiäligit, det bör äfwen Fru
Professorskan Behm, som Extraordinarie Tinget
Ocksa osielf begiert, samt igenom den då skiedde
dehlningen jamwäl hafft sin nytta, draga hälfften
af de wid samma tillfälle uplögne Expenser, som är
337, dr: 16./. Krm-t, då och Hr Assessoren sedan
den andra halfwa delen, nembl: 337. Dr: 16./. Krmt
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tillkommer at betala; så at hwad Hr Assessoren
till Fru Professorskan uti hyra, eller det så
kallade skadestånd, jemte de för nende samt wid
Extraordinarie Tinget och Elliest förorsakade
Expenser, kommer att betala, sig bestiger
till en Summa af 940. d-r:8 ½ ./. Krm-t.
Blifwandes sluteligen de här wid Lagmana
Rätten, derest Parterne dels wunnit
[567a] och dels tappat, praetenderade Expenser
aldeles Compenserade.
For öfrigit bör Inspectoren Petter Wahlström
för något des, uti sin å Fru Professorskans
wägnar ingifne exception, emot H-r Assessoren
Svedenborg, oanständige skrilwande plichta
sine 10. dr Srmt likmätigt 22. §: i 1695.
åhcs Rättegångs förordning.
Uppå Lagmans Rättens Wägnar
JOH PALMBORG
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Minutes of the College of Mines. Swedenborg present.
Tafel,Doc.158.A.=(p.1:p.438)
1727, December, Stockholm.

In. Bergskollegii Arkiv. Protokoll, 1727
December 1
2
4
5
6
7
7
8
9
“
11
12
13
14
15
16
18 a.m. 18 p.m.
19
20
21
22
29

Emanuel Swedenborg.
“
“
“
“
“
p.m. absent
“
“
“
"
“
“
“
“
"
"
“
“
“
“

10

[see 477.11]

[see 477.12]
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477.11
Minutes of the College of Mines. Swedenborg’s Vote in
The case of Wendelin and Lohe.

1727, December 12, Stockholm

1 p.Fol.

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1727
p.2050.
Anno 1727
Den 12 Decembris
För middagen närwarande.
Högwälborne Herr Baron och Praesidenten:Nagnus Palmquist
Herrar Bergsråden: Jonas Cederstedt,
Anders Strömner,
Herrar Assessorerne: Adam Leijell,
Johan Bergenstierna,
Lars Benzelstierna,
Emanuel Swedenborg.
=== : ==== : ==== : ====

10:
p.204l: Herr Assessor Leijell tog afträde, och inkallades Kongl.
Collegii Cammarerare wälb-de Hinrich Brandberg, at, såsom
dommare, sittia i fölliande sak.
Kongl.Collegium företog sig till afslutande den emellan
Bruks Patronen Carl Wendelin, Kärande, och wälborna Fru
Anna Lohe, Swarande, wid Extraordinarie Bergstinget i Hagge
d 14 nästledne Martii afdömda, och igenom Laga wad, till
Kongl.Collegium inkomna rättegångs twistigheten, angående
någon tackejerns handel, som bem-te Wendelin skall fört
med Fruns wid Hagge Bruk hafde
otrogne Bokhållare, Johan Bergman . . . . .
p.2049:

Cammareraren Brandberg: Så wide det befinnes, at
är af Actis klart, at Wendelin hafft med Bergman någon
Tackjerns handel, så är ock jag af den meningen, at han
med räknings upwisande bör gifwa derom underrättelse.
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Herr Assessor Swedenborg: I anledning af de skähl
och omständigheter, som Herr Assessoren och Referenten[*]
anfört, är ock min mening, at Wendelin bör wisa räkning.....
p.2052.
Slutet blir altså det, at Wendelin bör sig förklara,
och med räkning gifwa behörig underrättelse, om dess med
Bergmans hafde Tackjerns handel........
[*p.2043. "Referenten Herr Assessoren Bergenstierna."]
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477.12.
Minutes of the College of Mines. Swedenborg’s Relation in the case of
Gissler,Buller and Österberg.

1727, December 18, Stockholm

1 p.Fol.

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1727,p.2123.
Anno 1727
Den 18 Decembris.
Förmiddagen närwarande
Högwälborne Herr Baron och Praesidenten:
Herrar Bergsraden:
Herrar Assessorerne.

p.2121

Magnus Palmquist;
Jonas Cederstedt,
Anders Strömner;
Adam Leijiell,
Joh Bergenstierna,
Lars Benzelstierna,
Emanuel Swedenborg.

o
10:
Företogs en wid ordinarie Hammartinget uti Skiärmarboda d
30 Maji innewarande år afdömda, och igenom laga wad, till
Kongl.Collegium inkomna twistigasak emellan Ryttermästerskan
Elizabeth Gissler, jemte Borgaren Johan Buller, å
ena sidan, samt Bruks-förwaltaren Johan Osterberg å egna,
och dess med Interessenters, Afledne Magdalena Steens
dotters arfwingars, wägnar, angående det Österberg påstår
.....etc. . .

p.2123:

Den af Referenten H Assessoren Swedenborg i saken
upsatta och af Parterne underskrefna relationen.
Med det öfriga af Actis kommer en annan gång at
continueras.
o
11:
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477.13
CONTEMPORARY REFERENCE TO SWEDENBORG’S "ALGEBRA"
1727, Stockholm

1 page 8:o

In: En Klar och Tydelig Genstig eller Anledning Til Geometrien
och Trigonometrien. Innehållandes des utan några nödiga
Capitel af Arithmetica, som til Geometriens och Trigometriens
klarhet tiena, såsom om proportionerne, extractione radicum,
och Logarithmernes grund och egenskaper, såsom ock ett uttåg
af Logarithmiska taflor. Sådan Som Herr Joan. Friedr. Weidlerus
Profess. Wittemberg. gifwer uti sina Institutionibus.
Mathematicis, men på några ställen tilökt. Swea Rikes Ungdom
och i synnerhet dem/ som ej äro de främmande Språken mäcktige,
til tienst på Swenska framgifwen Af Johan Mört, Och Fins til kiöps
hos Bokföraren Joh. Heind. Russworm. Stockholm, Tryckt hos
Henr. C. Merckell, Kongl. Boktr. i Stor Furstendöm- et
Finland, 1727.
Copy in Royal Library in Stockholm.

[A clear and plain short-cut or instruction in Geometry and Trigonometry
. . . in Swedish translation, by Johan Mört.]
Dedicated to "Magnus Gabriel de la Gardie,n (Högwälborne Herr Grefve H-r
Magnus Gabrie1 De La Gardie Nådige Herre); followed by verses signed by
the translator "Johan Mört."
The reference to Swedenborg occurs on the sixth page of the Preface,
which begins as follows:
p.3

Företal.
Ändamålet af wår Ungdoms rätta upfostring, är ju ibland annat, at
med all flit ifrån de unga sinnen bortskaffa okunnogheten, bortrödia
alla falska begrep, och i des ställe upwäcka hos dem sunda och rena
tanckar, ja alt mer och mer wägleda dem in på sanningen,på det de om
all ting må kunna fälla sunda omdömen och moget anwända alt det GUD
oss i denna synliga werlden til nytto gifwit hafwer

p.6 . . . . . Här i Swerige hafwa wi ju ock större lägenhet, at få inhamta sådana
saker än fordomdags, allenast det wore någon åhoga hos oss sielfwa der om: W
Academier hafwa wi ju sådana mogna Män, som här
uti ej allenast kunna giöra oss fult nöje, utan äro ock ganska öme
om at få oss in i sådana saker. . . . .
Här kan jag inset utan wördnad paminna mig den hos hela den lärda Werlden no
betanta Herr Commercier Rådet Pålhems förträffeliga Skrifter, som äro dels
genom Trycket, dels på annat satt publicerade, och betyga här jämte min
önskan, at de se na re äfwen måtte genom Trycket blifwa allmännare, efter ha
icke länge sedan giorda utlåtelse; i synnerhet, som jag wet, at det skulle
komma Fäder neslandets Ungdom til ingen ringa fördel. Hwad äro Wälborne Herr
Assessorens Svedenborgs på Modersmålet utgitna Skrifter annat, än bewis af
123

hens åhoga och omsorg, huru han wil at Mathematiska Wettenskapers idkande må
wara wår Unglom högeligen om hiertat. Skal det nu intet upmuntra oss, at
arbeta I dessa saker,
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då wi äge den tiden, ja den period på hwilken Mathesis wunnit här i
Swerige de flästas tycke; etc. . . . .
_ _ ooo _ _
[Notes by C.L.O.: Reference to this book in:"Swedenborg as a
Mathematician By Gustaf Eneström; Emanuel Svedenborg Såsom
Matematiker af Gustaf Eneström. Meddeladt den 9 October 1889 genom
D.G.Lindhagen. in: Bihang till K. Svenska Vet.- Akad. Handlingar,
Band 15, Afd. I. N:ol2, Stockholm 1890. vol. 15: pp.3-29. Ref. p.22
note. The author refers to a "mathematical vocabulary" where
Swedenborg’s terms are introduced - 7 pp. of the above work at the
end - and it is important for translations of Swedenborg’s
mathematical works, etc. It is called "Register På de her brukade
Mathematiska termer så wal på latin, som förswenskade.” Also
contains a tabble of logarithms.]

477.14
LONGITUDE and DOCKS AND DYNES
1727

See H 168

Methodus Nova inveniendi Longitudines Locorum Terra Marique
ope Lunae. Amstelodami, apud Joannem et Abrahamum Strander,
1727 [= second Latin edition of these works.]
Note by Hyde: This edition is precisely as that of l72l,
except that it has a new title-page, made necessary by a change of
publisher. "Terra" on the title-page is misprinted "tertia."
126

See H 167 (showing inclusion of 1st Latin ed. of Docks and Dikes in
1st ed. of Longitude)
See above - 240 and Ph.File 85
Dikes - see above - l94

Swedish ed. of Docks and
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478.
Minutes of the College of Mines. Swedenborg present.
1728,

January, Stockholm

Tafel, Doc. 158. B

(Doc.1:p.4 38)

In: Bergskollegii Arkiv.. Kongl. Maytz och
Rikeens BergzCollegii Protocoll pro Anno 1728
January

8

Em.

9

“

10am.. 10 p.m.
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
29
30
31

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Swedenborg

[Note by AA: King Fredrick at Falun - 1728, Jan. 30, Feb. 1.]
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479
Minutes of the College of Mines. Swedenborg present.
Tafel.Doc.158.B. (Doc.1:p.438)
1728,February,Stockholm.
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1728.
February

1
3
7
8
9
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29

Em.Swedenborg
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

[See 479.11]

132

480.15. - 480.l6
480.15
Minutes of the College of Mines. Benzelstierna case.
1728, March 16, Stockholm
March 18,Stockholm

1 p.Fol.
2 pp.Fol.

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1728,p.753
/Roll as in 480. c./
Den 16 Martii
==== : ==== : ====
2°:
p.753.

Herr Bergsrådet Cederstedt, samt Herrar Assessorerne

Benzelstierna och Swedenborg, togo affträde, och satte
sig Secreteraren Colling wid bordet.
. . . . . . . . . . . .
/Företogs den under d.12 Mars påborjade diskussionen
angående Benzelstiernas kommission i Fahlun 1723./

480.16
Den 18 Martii
P.788,9
pp.772,3.

7°:

· ...............
Herr Bergsrådet Cederstedt, samt Herrar Assessorerne Benzelstierna
och Swedenborg togo affträde, och satte sig Secreteraren Colling
i det ställe wid bordet.
........
133

Herr Bergsrådet Cederstedt och Herrar Assessorerne
Benzelstierna samt Swedenborg togo wid bordet sine säten in igen.
8°:
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480.17
Minutes of the College of Mines. Benzelstierna case.
1723,

March 20, Stockholm

In: Berskollegii

Arkiv.

1

p.Fol.

Protokoll 1728 p. 803.

Anno 1728
Den 20 Martii,

För middagen närwarande.
Hög wälborne Herr Baron och Praesidenten:
Herrar Bergsråden.

Magnus Palmquist;

Jonas Cederstedt,
Anders Strömner;

Herrar Assessorerne:

J.Bergenstierna,
Lars Benzelstierna,
Em. Swedenborg.

Herr Assessor Leijell opasslig.

3°:
Herr Bergsrådet Cederstedt, samt herrar Assessorerne
Benzelstierna och Swedenborg, atsenterade sig, och satte sig
Kongl. Collegii Secreterare Högachtag Olof Colling.
136

[Dito, om Grossman, etc.]
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481
ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
1728 April, Stockholm

Doc. 1: p.438 (= Doc.158B)

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1728.
April 1 a.m. absent
1 p.m.
Em. Swedenborg:
2
[no session]
[see 48l.11]
3
absent
4
“
6
8 a.m.
“
8 p.m.
“
9
“
l0 a.m.
“
p.m.
“
11 a.m.
“
p.m.
12 a.m.
p.m.
“
13
“
15
“
16
"
l7
“
18
20
25 a.m.
“
p.m.
27
“
29 a.m.
“
p.m.
30
“
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48l.11
Minutes of the College of Mines. Joint Session with other Departments.
1728,April 2,Stockholm

1 p.Fol.

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1728,p.1022

Anno 1728
Den 2 April
För Middagen woro Högwälborne Herr Baron och Praesidenten,
med Kongl: Collegii Herrar Ledamöter uppe på Stora
Riddarehuus Sahlen tillsammans med de öfrige Härwarande Kongl.
May..ts och Ricksens Collegier, at deliberera ofwer det
ährendet, som Kongl: Collegium d 29. Nästledne Martii
fick befallning om, och Hans May. i nåder wille med des
och Bicksens Collegier wid deras samman träde Communiscera.
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481.12

JESPER SWEDBERG TO ROSENADLER
1728 April 6

2 pages

In Stockholm, in the library of the Royal Academy of
Sciences: Bergius Collection, vol. IV:50-51.
143

Transcrint in Tafel MSS: 124-26
Translation in Doc. 1: p.l92 (Doc, 33)
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482
POLHEM TO SOCIETY OF SCIENCES RECOMMENDING SWEDENBORG FOR MEMBERSHIP
1728 April 17, Stiernsund
In Upsala, in the Archives of the Royal Society of Sciences, Bref från
K. Vet. Soc. Ledamöter 1727-1785.
Text in Opera Quaedam, vol. I: p.3l9; N. K. Härold 1903: pp.ll2-14.
Translation by A.H.Stroh in New Phil. 1907: pp.174-75 and as follow:
Most revered, reverend, well born, noble and learned joint Members of
the Library and Scientific Society!
The great honor and good attention which the Library and
Scientific Society has been pleased to show and cherish for me, by
honoring me with membership in their newly established Society of
Learning, this I acknowledge with most dutiful reverence and thanks,
hoping that God's indulgent blessing will prosper their good work, to
the honor of his name, as an ornament and advantage to the Fatherland,
and to the pleasure and honor of the Members.
I congratulate the Members of the Society who have already been
assured of receiving so great and noble a man for President,[*] who next to the Society which is so fine an ornament - would appear
greatly to contribute to the work which in the future will produce
that fruit as to which other nations are so diligent, and which has
the effect that their countries increase daily in wealth, power and
authority; I mean the arts and sciences which c an support and
maintain more persons than could the land's rude products alone.
I also congratulate myself that I have been permitted to live to
the time when I may see the seed for the fruit which will probably put
the Fatherland in a good condition in the future, although Mars, Mode,
Monopoly and Misuse hare worked so diligently against it; but I regret
that By declining years should be so near at hand that I now cannot
perform the services, by means of travels and investigations of
nature, which it is incumbent upon absent members to perform.
Therefore, if I have leave, I wish to have recommended the
Mineral-Surveyor Wallerius, who has the best opportunities with such
matters in these parts; likewise the Assessor Swedenborg, the capacity
and skill of both of whom I long ago observed during the time when I
had the honor of being acquainted with them in my humble house. They
will, I suppose, be so much the more disposed to thin as their natural
inclinations and curiosity strive toward such things. I shall also not
neglect to contribute what my humble fortune will permit, especially
for a beginning which the learned abroad would rather desire, such as
knowledge concerning the constitution of our seas, marshes and dams,
with their ices, rifts, openings in the ice, whirlpools, etc.; also
146

about the brightly shining mountain fires which are seen from time to
time, concerning * * * weatherings of the ground and other things
concerning which it would be interesting to obtain a correct physical
knowledge for the improvement of philosophy.
In connection with the points transmitted regard the Society’s
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organization, I have nothing to remark after they have already been
so well and masterly considered.
I have the honor to recommend myself to the Society's continued
favor and good consideration, and remain,
the Literary and Scientific Society's
most obedient servant,
CHRISTOPHER POLHEM
149

Stiernsund, April l7, 1728

See reference in LM p,435.
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483
SWEDENBORG AND THE SOCIETY OF SCIENCES
1728 May 3

1 page folio

In Upsala, in the archives of the Society of Sciences.
Vet. Societ. Protocoll. 1719-l731. I.
Text in L III: 483 and as follows:

"I. Uplästes Hr Commercie Rådets Polhems bref til Societeten,
hwaruti han tacker för then ähran at ware en Ledamot, och
recommenderar Assessor Svedenborg och BergMästar Vallerius til
Ledamöter: säger sig ingen ting wid Societetens project hafwa at
påminna. Stiernsund d. 17 Apr. 1728."
Translation:
"1. Read Councillor of Commerce Polhem's letter to the Society,
in which he thanks them for the honor of becoming a member, and
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recommends Assessor Swedenborg and the Master of Mines Vallerius
for membership. Says he has no remarks to make with regard to the
Project of the Society, Stiernsund, April l7, 1728."
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484
ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
1728 May, Stockholm

Doc. 1: p.438 (= Doc.158B)

In Stockholm, in Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1728:
May 2 a.m. 2 p.m. absent
3 a.m. 3 p.m.
"
4
“
6 a.m.
Em : Swedenborg
6 p.m.
“
7
“
6 [special]
7 p.m.
“
8 a.m.
“
8 a.m. [special]”
9 a.m. 9 p.m.
“
9 p.m. [special] "
10
10 a.m. [special]
p.m.
“
11
l1 a.m. [special] "
13 a.m.
13
“
l3 p.m. [special] “
l4 a.m. 14 p.m.
15 a.m.
15 a.m. [special]”
l6 a.m.
“
16
[special] “
16 p.m.
“
17
“
18
“
20 a.m. 20 p.m.
“
2l
“
22
"
22 [special] “
23 a.m. 23 p.m.
“
23
[special] “
24
“
24
[special] “
25 a.m.
“
25
[special] “
25 p.m. ?
“
Z7 a.m.
“
28
“
28 [special]
“
29
“
31 a.m.
“
155

31 [special]
31 p.m.

“
“

156

157

484. 11
Minutes of the Swea Court of Appeals. Reading of
Count Bielke asking for a transcript of the
Resolution in the case of Behm and Swedenborg.
1 p.Fol.
1728, May 27.
In the Archivesof Swea Court of Appeals.
(Hofrätt) Civil Protocoll för är 1728.p.1095 1/2.

p.1095.

Anno 1728 d- 27. Maii
Större Rummet.
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Grefwe Bielkes ansökning. S: D: Berättade Secreteraren Högachtad Samuel
Roselius, det H-r Lanadzhöfdingen Grefwe Bielke
igenom bref till honom begiärt afskrifft af en
Kongl-e HäfRättens Resolution emell-n fru Behm och
Assessoren Svedenborg. och blef afskrifft deraf
H-r Landzhöfd-n bewiljad.

---------------[Note by AA: Thure Stensson Bielke, Landshofdingen i Stockholm.]
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486
ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
1728 Oct., Stockholm Doc. 1: p.439 (= Doc.l58B)
In Stockholm. Bergskollegii Arkivs Protokoll 1728:
October 1
2
3
5
7
8
9
l0
11
12
14
l5
l6a.m. 16p.m.
17
18
l9
21a.m. 21p.m.
22
23
24
25
26
29
30
31

absent
“
Em. Swedenborg
[see 486.11]
"
"
"
“
“
“
[see 486.12]
“
“
“
"
[see 486.l3]
"
[see 486.1301
“
“
“
“
"
“
“
“
“[see 486.14
“
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486.11
Minutes of the College of Mines. Ohlson-Hanson case.discussed.
1728, October 5, Stockholm

2 pp.Fol.

In : Bergskollegii Arkiv. Protocoll 1728
pp. 2482, 2487.
Anno 1728
Den 5 Octobris.
För middagen närwararande.
Herr Bergsradet: Anders Strumner,
Herrar Assessorerne: Adam Leijell.
J.Bergenstierna,
L. Benzelstierna
Em.Swedenborg.
p.2482
Och som saken emellan Michel Ohlson i Snöåen, samt Hans
Hanson dersammastades till afslutande företogs, och Kongl.
Collegium icke war domför, så intog Secreteraren i Kongl. Collegio
sitt säte wid bordet.

Hwareffter Acta i denna saken widare uplästes, warandes af det
innehall, som Protocollet under d 1 October, då denna saken förehades, wid handen
gifwer.

Och som Herrar Assessorerne wälborne Bergenstierna och Swedenborg,
samt H. Secreteraren Colling, då ej warit närwande; så uplästes jemwähl
den discours som i Kongl. Collegio,på åfwannämnde Dato, i denna saak är förelupen
då Kongl.Collegium stadnat i den mening, at Michel Ohlson giort sig sin tahlan
förlustig, effter han, likmätigt 17§ uti 1695 års råttegångs Förordning, icke
praesterat praestanda, utan forsummat sättia Borgen för Expenser och skadestånd,
som Protocollet widare utwisar.......
p. 2484

/Berorde skog war twistig emellan Snösiö boerne och
Snöan./
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Herr Assessor Swedenborg: Om skogen skulls blifwa
Snöån tildömd, så är wähl Nickel Ohlson genom Bergstings
rättens resolution afskurin den rätt, som han i sådant
fall hade, at fordra för honom betahlning, men man tyckes här wi
ej kunna något uträtta, emedam man ej har fria hinder...........
p.2489
Kongl.Collegium stadnade altså i samba slut, som
uti Protocollet under d 1 hujus blifwit discourerat,......
/se ovan/

163

164

486. 12.
Minutes of the College of Mines. Discussion on petition
From Wattholm Mine concerning help with iron ore.

1728, October 12, Stockholm. 1 p.Fol.
In: Bergskollegii Arkiv.Protokoll 1728.p,2550
Anno 1728
Den 12 Octobris
För middagen närwarade.
Herr Bergerådet: Anders Strömner;
Herrar Assessorerne: Adam leijell,
J. Bergenstierna,
L. Benzelstierna,
Em.Swedenborg.
Högwälborne Herr Baron och Praesidenten Palmquist, samt H.
Bergsrådet Cederstedt, opasslige.
1°:
p.2547

p.2549

Föredrogs Handelsmannen Jacob Feiffs giorda ansökning,
om hielp brytningar i Dannemora grufwa, till Wattholma
bruks understöd i brist på malm...Ansökan ställdes till
Storrymnings bruks interessenter hwilka förut år 1693
blivit af Wattholma bruk på like omständigheter hjelpta,
men de nu wägrade att hjelpa.
. . . . så har han igenom ingifwen Supplique anhållit
om Kongl.Collegii handräckning till något tillräckeligare,
på det Wattholma, i brist på malm, aldeles ej måtte komma
at afstadna.
Hwaruppå discourerades.

Herr Svedenborg : Det finnes nu, at Storrymninge Interessenterne
fått tillförene af norra Silfwerbergs grufworne undsättning, och som det
ar ett lån, så synes de wara skyldige det at betahla.
Herr Assessoren Leijell: Här bör man bee sig
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486.12

page 2.

före; ty det wore betänckeligit, at giöra en hielp
brytning till ett debitum, som till sitt quantum och wärde
skulle komma at ersättias.
Herr Assessor Benzelstierna. Kongl.Collegium bör see
till, at de få något hwar sin nödtorfft; den ena bör
hielpa den andra. . . . . . .
/Resolverades att de andra grufworna bidraga vissa
brytningar hvardera till Wattholma bruk./
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486.13
Minutes of the College of Mines. Case of Anders Strömner,
Councillor of Mines, and Engelsbergs Works.
1728, October 17,Stockholm.

2 pp.Fol.

In: Bergskollegii Arkiv.Protokoll 1728, pp.2592-3.

Anno 1728
Den 17 Octobris.
För middagen närwarande
Högwälborne Herr Baron och Praesidenten: Magnus Palmquist.
Herrar Assessorerne. Adam Leijell.
Joh.Bergenstierna,
Lars Benzelstierna,
Em. Swedenborg;
Secreteraren:

Olof Colling;

Cammareraren:

Hinr.Brandberg,

p.2587.

p.2502.

1°:
Kongl.Collegium företog sig åter rättegångs saken, som d
14,15 och 16 Octobris warit, före, emellan Bergsrådet
wälborne H.Anders Strömner och Förläggiarne af Engelsbergs
Bruk. . . .
Högwälborne Herr Baron och Praesidenten tyckte, at
effter contractet synes Bokhållarne hafwa warit ej allenast
Förläggiarnes, utan ock Bergsrådets Betiente, men, at det
likwähl lärer wara bäst, at uti närwarande måhl kunna gå
sådant förby och blifwa wid the andra skählen, som tyckes
willja hafwa något at sägia å Förläggiarnes sida.
Herr Assessoren Swedenborg tyckte wara bäst, om
Förläggarne trädde till Liquidation med hwar andra, och
lemnade alla, då man fingo see, huru med ena och det
andra me föreweta, och berörde quaestioner bäst kunna
afgiöras.
/Målet uppskots till annan dag./
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486. l30l
Minutes of the College of Miines. Fahlun Copper Mine.

1728, October 18, Stockholm
In: Bergskollegii Arkiv.

1 p.Fol.

Protokol1 1728,pp. 2604.

Anno 1728
Den 18 Octobris.
För Middagen närwarande
Högwalborne H. Baron och Prasidenten: Magn.Palmguist;
Herr Bergsrådet: Anders Strömner;
Herrar Assessorerne: Adam Leijell,
Joh.Bergenstierna,
Eman.Swedenborg.
=== : === : ===
9°:
p.2605 Föredrogs Assessorena wälborne H.Anders Swabs ankomne
skrifwelse af d.ll sidstledne Octobris angående några wid
Stora-Kåpparbergs grufwa nyhligen skiedde fall;....
p. 2607

Här wid utlåter sig H: Assessoren, det han tillika
med grufweråtten, effter föruthgången besichtning, fallit
på the tanckar, at hällre alt mer och mer låte
påfylla detta stalpet.......

p.2609. Högwälborne H.Baron och Praesidenten: Man må
så mycket hällre sartyckia till Assessoren Swabs och
grufwerättens försleg, som the bäst äro kunnoge om
beskaffenheten häraf.
Herr Bergsrådet Strömner, och H. Assessoren
Swedenborg woro ock af samma tancka, Ock
Resolverades fördenskull, at Assessoren_Swab swares,
at Kongl. Collegium, i anseende till de af honom andragna
skiähl och omständigheter, finner för godt och rådligit,
at till åfwannämnde H. Assessorens förslag gifwa des bifall.
. . .
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486.14
Minutes of the College of Mines. Strömner case continued.
1728,October 30,Stockholm.

1 p.Fol.

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1728, p.2737

Anno 1728
Den 30 Octobris
För middagen närwarande.
Herrar Assessorerne. Adam Leijell,
J: Bergenstierna,
L. Bezelstierna,
Em.Swedenborg;
Olof Colling;
Secreteraren:
Cammareraren:
H. Brandgerg
p.2732

p. 2734

p.2737.

Högwälborne H.Baron och Praesidenten lät ursäckta sig,
at han, för dess opasslighet skull, i dag intet kan komma
up uti K.Collegium; icke desta mindre fant Kongl.Collegium
nödigt, at imedlertid, .......göra sig underrättad
om den förehafde Rättegångs saken emellan Bergsrådet,
Wälborne Herr Anders Strömner, och Förläggarne af
Engelsbergs Bruk..Sedan efftersågs uti Bruks-böckerne
ibland annat, hwad kohl, som kunna wara framkomne till
Bruket . . . . .
Herr Assessor Swedenborg: Det finnes här utaf
Bruksböckerne, at icke mera kohl warit, än som gått up
till hwart ahrs smide och byggnad.
Herr Assessor Leijell:: Det kan hända, at icke
Betienterne drifwit på, at kohlen matte foras fram
/oafslutadt diskussion/
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487.
Minutes of the College of Mines. Swedenborg present.
Tafel, Doc.158.B. (Doc.1:p.439)
1728, November,Stockholm
In: Bergskollegii Arkiv: Protokoll 1728
November 2
4 a.m & p.m.

Eman.Swedenborg [487.11]/
[487.12]

“

5
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29

“
“
”
“
“
“
”
“
“
“
“
“[787.13,487.l4]
“
“
“
“
“
“
“
[487.15]
“
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487.11
Minutes of the College of Mines. Strömner case continued
1728, Novernber 2.Stockholm.

2 pp.Fol.

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1728, pp. 2763-4.
Anno 1728
Den 2 Novembris
För middagen närwarande
Herr Bergarådet: Anders Strömner;
Herrar Assessorerne: Adam Leijell,
John Bergenstierna
Lars Benzelstierna,
Eman. Swedenborg.
Högwälborne Herr Baron och Praesidenten, samt
H.Bergsrådet Cederstedt, opasslige.
=== : === : ===
3°:
/Collegium upptog för Vidare diskussion saken emellan Anders
Strömer och Engelsbergs-Bruk/
p.2763-4-Herr Secreteraren Colling: effter som
Bergstings rätten har dömt, at Bokhållarne
inset kunna ansees för Commune Betiente, så
synes, at Kongl.Collegium äfwen lärer skola
yttra sig deröfwer.
Samtel.Kongl.Collegii Ledamöter woro ense, at
det måste skie, men tyckte, at det ändå
skier,om den quaestionen, som redam år
discourerat, warder differerad, i fall man
skulle finna, at man definitive inset kan
yttra sig deröfwer.
Herr Assessor Swedenborg: Bokhållarne äro intet
stämde eller hörde, och om det skulle komma
dertill, torde någon underrättelse och
uplysning uti saken kunna
gifwas, som man nu intet wet utaf.
177

Herr Secreteraren Colling: Så wida Betienterne
intet äro stämde, eller hörde, så lära de på
något sätt intet kunna frias eller fällas. . .
. . .
Secreteraren Colling. Hwad den
quaestion angår, som
Rörer Engelsbergs Bruks lamms drifft och ringa
tillwärckning, så finner man, at på
Förläggiarnes sida
intet har
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487.11 - page 2.

brustit uti deras förlag till Bruket, utan hafwa sådana händelser
tillstött, som kunnat hindra kohl billförsslen och Bruks-drifften, såso
de ostadige wintrarne, meenföre och Loskaps siukan, hafwandes Herr
Bergsrådet, såsom Kiärande, intet bewist, at Förläggiarne warit på någo
sätt wållande till kohlbristen, och är altså jag af samma mening, som H
Assessoren och Referenten Bergenstierna./i.e. at förläggiarne befrias f
answaret för minskning uti tillwärckningen./
Herr Assessoren Swedenborg: Jag kan för min dehl
intet el. annat, än bifalla Herr Assessoren och Referentens
mening. Här äro trenne omständigheter och momenter. 1°:
Hwad fördenskull laget angår, at Förläggarne hafwa det
på deras sida richtigt praesterat. 2°: At Bruket intet
blifwit drifwit så högt, det har kunnat hända af meenföre
och Boskaps-siukan, med det mera; och beträffande 3°:
Betienterne, det är en sak, som nu intet kan widröras,
effter de aldrig blifwit stämde, eller hörde.
p.2782.

Samptel.Kongl.Collegii Ledamöter discourerade, at
efftersom Extraordinarie Bergstings-ratten tagit up och
dömt öfwer den guaestion; Så kan Kongl.Collegium icke gå
gen förby, utan mäste yttra eig deröfwer på det sättet,
at för de quaestioner, som wid Liquidation kunna komma upp
om Brukets drifft och förlaget, med mera, och mycket kunna
dependera af guaestion om Betienterne, kan Kongl.Collegium
imedlertid förut sig deröfwer icke utlåta.
- - - - - -
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487.12
Minutes of the College of
1728,

Mines. Stromner case continued.

November 4, Stockholm

2 pp. Fol.

In: Bergskollegii Arkiv.Protokoll 1728
pp.2787,2788.
Anno 1728
Den 4 Novembis
För middagen närwarande,
Högwälborne H.Baron och Praesidenten: Magn.Palmquist;
Herrar Assessorerne: Adam Leijell,
Joh.Bergenstierna,
Lars Benzelstierna,
Em.Swedenborg.

f

1°:
p.2785.

............. Sedan samma Protoooll /af d.2 sidstl.Nov./
war upläsit, yttrade sig H.Praesidenten, det han finner,
at K.Collegii Ledamöter uti denna quaestionen grundel.
sig yttrat, och han för des dehl är aldeles ensee med dert
uti deras fattade slut uti saken. . . . .

p.2786-8

Företogs åter förberörde quaestion om redogiörandet, och
påminte H.Assessoren och Referenten, at uti Extraordinarie
Bergstings rättens domb är methoden föreskrefwen till
räkningarnes inrättande, hwilket tyckes wara både onödigt
och hindra sielfwa Liquidationen, och therföre skulle tyckas
wara bäst, at en methode gifwes, hwareffter Liquidatorerne
kunna rätta sig, emedan ehuru räkningarne ställas, kunna
ändå 1iquidatorerne rätta alt effter contractet och
billigheten.
Herr Assessoren Svedenborg tyckte, at en Methode
till räkningarnas inrättande lärer wara nödig, och at de
snart lårer kunna inrättas dereffter i anledning af
Bruksböckerne.
Högwälborne Herr Baron och Praesidenten : Den
methode ,
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som Bergstingsrätten föreskrifwer, synes bäst tiena för Liquidatorerne.
Herr Assessoren Leyell: Effter den guaetion om
Bokhållarne, huru wida de skola ansees för commune
Betiente, eller ej, kommer af Kongl.Collegio at differeras,
huru kan man då sägia, at Förläggiarne skola på det ena
eller andra sättet giöra några räkningar?

Herr Assessoren Swedenborg: När en Förläggiare träder uti ett Bruk
at arbeta sig ut för dess förlags fordran, så händer,at han snarare arbeta
sig in, på det han måtte komma Fruket under sig. Derföre at skillia Farlaggaren och Bruksägaren åth, måste det wara
en methode till räkningarnes upställande, hwareffter de skola liquidera
Elljest wet jag intet,huru det stridiga kan skilljas ifrån det ostridiga.
Herr Assessoren Bergenstierna: Det ostridiga tar liguidatoren up,
och det stridiga utställes till dommaren.
Herr Assessoren Leijell. Det tyckes wara betänckeligit, at genom
någon Methode till räkningarnes upställande binda händerne på Förlägarne. O
Bokhållarne blifwa erkiände för Förläggiarnse enskylte Betiente, så är sak
klar, at förläggiarne måste kiannas wid hwad Betienterne giort, men komma d
at ansees för commune Betiente, så så måste Brukzägaren och Förlaggiarne
kiännas wid halfparten hwar..
p.2793.
Ty pröfwar Kongl.Collegium för skiäligt, det bör till alla
delar, effter offtabemälte Förlags contract af d.8 Decembris
1721, samt denna Kongl.Collegii domb en Liquidation anställas och förrätta
på det sattet, at på den ena sidan
uptages och deblteras Bruket först för den
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den erklände förlags skulden, och sedan hwad som till des
utarbetning och Brukets drifft oumgiängel. fordrats och
upgått, hwarigenom af Bruksböckerne kan finnas
underrättelse; Hwar emot på den andra sidan
jernförsälgningen, effter Contractets 6--te § kommer at
crediteras och afföras. . . . . .
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487.13
Minutes of the College of Mines. Iron Testing commision.
1728, November 20,Stockholm. 2 pp.Fol.
In: Bergeskollegii Arkiv. Protokoll 1728,p.2952-3

Anno 1728
Den 20 Novembris
För middagen närwarande.
Högwälborne Herr Baron och Praesidenten: Magus Palmquist,
Herr Bergsrådet:Anders Strömner
Herrar Assessorerne: Anders Leijell
J. Bergenstierna,
Lars Berzelsstierna,
Em.Swedenborg.
=== :===: ===
3°:
Såsom Advocat-Fiscalen högachtad Nils Porath, genom Memorial
anhåller, at något i wågen befunnit wrak wärdigt jern måtte
besichtigas och on des beskaffenhet undersökias; altså
anmodades Assessorerne wälborne Herrar Lars Benzelstierna och
Emanuel Swedenborg samma besichtning at wärckställa, som de sig
jemwähl åtogo.
186

4°:

187

188

487.14
Minutes of the College of Mines. Hylfert case.

1728, November 20, Stockholm

1 p.Fol.

/see 487.d./ p. 2961
=== : === : ===

p.2956

p.2916.

p.2959

p.296l.

7°:
Lät Kongl. Collegium handelsmannen Hylfert inkomma,då honom
gafs till förstå, at Kongl.Collegium hafft des sak före, och
åstundade, at see några documenter, som in actis
antahlas, men till en dehl der ej, och en dehl ofullkomlige,
samt afstympade, finnes . . . . .
/Abraham Hylfert påstod sig ware berättigad till at arbeta
sig ut och giöra sig wid Carl Gustafs manufactur-wärck
betalt för Stridbeckiska husets hos Johan Dassaws sterthus
hafwande fordran./
Herr Assessor Bergenstierna: Frågan blifwer nu mäst,
huru de medel skola ansees, som hustru Grotjan af dess
barns penningar till Herman Dassau forsräckt, och om icke
Hylfert warit berättigadt sig derföre at utarbeta, och
hwaraf wäl tyckes föllia, at lånet blifwit i Carl Gustavs
Stads manufactur-wärck nedlagt; derföre man ock nog kan
see, at Hylfort wärckel= kommit at lida derigenom, at
sonen Johan Dassau imedlertid skaffat sig privilegium
på wårcket; men det blifwer nu swårt at sägia, huru han
skall komma till utarbetning, i anseende till de af Dassau
förwärfwade privilegierne, utan är det en sak, som lärer
ankomma på hans Kongl.May-- egit nådiga utlåtande
Herr Assessor Swedenborg: Nog seer man, at Hylfert
lider, och at han bordt, sedan Kröger sig utarbetat,
få
träda til bruket och arbeta sig ut, men som medelst
mellankomne
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487 .d

487.14- page 2

och af Johan Dassau förwärfwade privilegier och Kongl.
Resolutioner han ej kommit at niuta fadrens Herman Dassaus
försäkringar till godo, så ankommer wähl mäst på Hans
Kongl.May==ts etit nådiga förklarande, huru Stridbeckiska
Sterbhuset må komma till des betahlning.
Kongl.Collegium stadnade altså i det slut, at låta
afgå des underdåniga skrifwelse till Hans May=t, och
deruti berätta, huru Kongl.Collegium af actis funnit
sakens sammanhang, samt hwad Directeuren Dassau deremot
anfört.......
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487. 15
Minutes of the College of Mines. Löwenhaupt case.
1728, November 28, Stockholm

2 pp.Fol.

In the State Archives, Stockholm,
Protokoll 1728, p.3073-4. Berge. Coll, Ark.
/same as 486. b. /
=== : === : ===
4.o
p.3070:

Kongl. Collegiun företog den ansökning, som Högwälborne H.
Grefwe Mauritz Löwenhaupt giort, at i fall des praesterade
cautionister i saken honom med hans Consorter och hustru Christina
Måns dotter emellan, v. General Gouvernaments Fiscalen Liungfeldt, o
vice Cammareraren Hadelin, icke skulle kunna erkiännas för giltige
cautionister i deras ställe........
Herr Assessor Swedenborg: de cautionister, som de
öfrige greflige Interessenterne hafwa för sig, och richtig erkiände
äro, de woro ock i förstone äfwen for Gretwe Mauritz och hens
Consorter, sa at hen dem kunnat till godo niuta, om hen i
skrifftuaxlingen sedan sig icke
separerat.
.........
Resolutio. Parterne uptallas till i morgon till
widare conference.
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488
Minutes of the College of Mines. Swedenborg present.
Tafel,Doc.158.B. (Doc.1:p.439)
1728,December,Stockholm
In:Bergskollegii Arkiv: Protokoll,1728.
December,

Obs. S-g and Bern
genstierna only
members present.

2
3
4
5

Em.Swedenborg.
“
“
“

6
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“
“
“
“
“
“
“
“
“

18
19
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23
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30

“
“ [488.12]

[488. 11]

“
“
“
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488.01
Minutes of the College of Mines. Expenses for commission.
1788,

December 17, Stockholm

3 pp.Fol.

In: Bergskollegii Arkiv.

Protokoll 1728,pp,3261-3

/same as 486.b./
0
6:
Lät Kongl.Collegium sig föreläsa Herr Lands höfdingen
Danchckwardts af Herrar Assessorerne Johan Bergenstiernas
och Emanuël Swedenborgs berättelse, hwad the tillgiort
nästledne sommar uti den Commission de hållit öfwer
jernwärcken uthi stora Kåpparbergslagen, hwilka blifwit
klagadt öfwer, att de igenom Kohlkiöp skola förfördehla
Stora Kåpparberget och Afwesta Bruk.
Hwarjemte Herrar Assessorne Bergenstierns och Swedenborg
uti en annan skrifft öfwerlefwerera en förteckning på deras
reseomkåstnad, samt hwad för dem och Notarien i undernäld upgått;
anhållandes, att det, som de hafwa at fördra, till dem måtte ut
assigneras.

Resolutio. Sielfwa berättelsen lägges ad acta; men det som
angår rese= och underhålls penningarne, remitteras till Kongl.Collegii Cammarerar
at den räkningen igenomsee, och med des Memorial inkomma,
om något therwid må wara at påminna.
7°:
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488.02
Minutes_of the College of mines. Expenses for Commission.

1728, December 19, Stockholm

2 pp.Fol.

In: Bergskollegii Arkiv. Protokol1 1728,pp.3287-8.
Anno 1728
Den 19 Decembris
Förmiddagen närwarande.
Herr Bergerådet: Anders Strömner;
Herrar Assessorerne: Adam Leijell,
Em.Swedenborg.

On Dec. 24
Herr Assessor Benzelstierna
Hindrad af des Frus dödeliga
Elle.”
Högwalborne Herr Baron och Praesidenten, samt H. Bergsrådet
Cederstedt, opasslige. Herr Assessor Benzelstiarna hindrad af des
frus mycket siuklige tillstånd.
=== : === : ===
11°:
Föredrogs Assessorernes wälborne H.Johan Bergenstiernas
och H.Emanuel Swedenborgs, tillika med Notarien Bergenstiernas
ingifna räkning öfwer deras rese= och underhålds
penningar wid then Commisaion sorn the i ar wid åtskillige
jernwärk i Kåpparbergs höfdingedömme forrättat; Hwarwid
Kongl.Collegii Cammarerare med des Memorial inkommit, och
berättat, at han wid denna räkning intet hafwer at
påminna, emedan så wähl hästlegyan, effter bifogad
förteckning på mihltahlet, som ock dag=tractmnentet, är
richtigt beräknadt; Och emedan Herrar Assessorerne, effter
denna räkning, hafwa at fordra 71 D 16./. Sm-t hwardera,
och notarien 30 D: 16./. Sm-t, som giöra tillsammans
173 D 16./. Sm-t, eller Femhundrade tiugu dahl.16./. Km-t ;
Fördenskull
Resolverades: At sådana 520 D: 16./. Km-t skola af
Skogsrecognitions medlen i Banquen utassigneras, och Herrar
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Assessorerne, samt Notarien, emot behörige quittencer,
tillställas.
12°:
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488.0211
SWEDENBORG'S WORK ON SALT
1728 (end)

L. I:86, II:204, III:391
Hyde n.219

In Stockholm, in the library of the Royal Academy of Sciences.
Codex 83
Text edited by Alfred Acton, Philadelphia 1910.
See page 4l of this work where the date 1728 is mentioned.
No translation
488.03
CALCULATION OF EXPENSES AND RECEIPT BY SWEDENBORG AND
BERGENSTIERNA
1728 Dec. 23
201

In Lindh Documents p.3: n.38.

488.04
DE SEPARANDE CUPRI, etc.
1728

See Hyde nes.215-216
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488.05
EXPENSES FOR REPAIRING MODELS
1728
In Stockholm, Bergskollegium Archives. Huvud Bok för år 1728: p.66.
Transcript made by Postmaster T. Holm at Dr. Acton's request.
(For the original copy, see Swedenborgiana Letter File, s.v. Holm.)
I registret finnes under Emanuel Swedenborgs namn (Obs! under E)
endast hänvianing till sid 66.
Å sid. 65-66 finnes avräkning med "Assessoren Wälborne Herr
Emanuel Swedenborg," där i Debet upptages Smt
Dr. öre
Capital Räkningen debiteras Bergmästare löhnen vid Stora
Kopparberget . . . . . . . . . . .
800.-[*]ratt
“Balancen af Åhr 1727, för undfångne Laboratorii
avarkivet
Mechanici medell Åhr 1725 til Machiner[*] och
Modellers Reparation, hwarfore Räkning kommer
at giöras" . . . . . . . . . . . . 50. -och i Credit
"Balancen til Åhr 1729, för det som H-r Assessoren af
Laboratorii Mechanici Medell Åhr 1725, til
maginer[*] och modellers reparation, undfått,
emedan Räkning ännu eij där öfwer är
inkommen - - - - . . . . . . . .
50.--
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488.06
ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
1729 Jan., Stockholm

L. III: 499
Doc. 1: p.439 (= Doc.158C)

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1729
January 2
7
8
9
10
ll
14
l5
l8
2l
22
24

Em. Swedenborg
“
“
“
“
absent
“
“
“
“
“
“

27 (Föredr. K.Mt. Bref d. 11 "
(Nov. 1728 wed nådig be(fallning att med und ender(rätelser bitrada den i
(Upsala inrättade Socie
(tatem Regiam Literariam
(et Schientiarum.
28
“
29
“
30
“
3l
“
206
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488.07
Minutes of the College of Mines. Swedenborg Pressent.
L.III: 499
1729, February, Stockholm. Tafel,Doc.158.C. (=D.1:p.439)
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1729.
February 1 absent on roll but actually present, see
3
Emanuel Svedenborg.
4
“
5
“
7
“
8
“
10
“
11
“
12
“
13
“
14 a.m. & p.m.
“
15
“
17
“
18
“
19
“
20
“
21
“
22
“
25
“
26
“
27
“
28
“

/494. aa/

209
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488.08
Minutes of

the College of Mines. Wagner’s Application

for permission to institute a blast furnace in Blekinge.
L.III:494aa
1729, February 1, Stockholm.

2 pp.Fol.

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1729.p.l85-6.
Anno 1729
Den l Februarii.
För Middagen närwarandee.
Herr Bergsrådet: Anders Strömner;
Herrar Assessorerne: Adam Leijell,
Joh.Bergenstierna,
Lars Benzelstierna.
/+/ S-g must
Lars Benzelstierna. /+/
have been present/ Högwälborne Herr Baron och Praesidenten war denna dagen
siuk.
=== : === : ===
3°:

P.l77: Inkallades Kiöpmannen från Carlshamn, Johan Wagner, då honom proponerades,
at Kongl.Collegium wäl hafwer låtit sig föredraga
dess och dess Interessenters ansökning, at få i Blekingen inrätta masugn,
Stång- och Knip-hammare; men som de malmstenar, dem
Bergmästaren Lemoine i orten, ...tagit....håller allenast 4,6 à
12 Pro cent i dugligit jern, så lemnade Kongl. Collegium till dess egit
betänkiande, om icke med byggningen och widare ransakning häröfwer kunde
hafwas anstånd, till dess de föruth fått bryta sig diupare neder, och see,
huru streket will sig föranlåta, om det sig förbättrar och malmen blir
rikare. /Diskussion/ ........
Herr Assessor Svedenborg. Jag är af samma tancka, som
Herrar Assessorerne, at så wida ännu ej är befunnit, at malmen,
som är principale till byggnaden af något wärck, icke är af det
wärde, at derpa någon reflexion skie kan, så woro bäst, at de
först widare på diupet försökia,
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388.08

- page 2

innan yttermera här öfwer ransakas onödigt, wys, at komma
Interessenterne på bekåstnad; utan nar Kongl.Collegium
får see hwad malmen duger till, kan sedan behörigen, och
på en gång, om altsammans ransakas; ty denna ransakningen,
som ingifwen är, är ej at rätta sig effter.
Herr Assessor Bergenstierna: Collegium menar dem wäl
och om jag woro i Interessenternes ställe, så läto jag
råda mig. . . . .
p.l88 Resolutio. Ehuruwäl Kongl, Collegium gierna seer, at
de som till Landets och Publici bästa mågra wärck willja
inrätta, med all skyndesamhet måge till wärckställigheten
af sina desseiner befordras. . . .Likwäl som de stenar,
dem Bergmästaren, effter hållen ransakning i orten, till
Kongl.Collegium insänt icke äro af någon särdelse art och
halt, så kan Kongl.Collegium i anledning deraf, ej styrckia
Interessenterna sig någon kåstnad at giora med någon byggnads
begynnelse, etc.......
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488.09
ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
1729 March, Stockholm

L. III: 499
Doc. L: p.439 (= Doc.158C)

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1729.
March 1
3
4
5
6
7
8
10
11

Emanuel Swedenborg
absent

12a.m.
13
14a.m.
15
16
17
11
19a.m.
20a.m.
21
22
24
26
27
28
29
31

“
“
“
“
“
“
“
12 p.m.
14 p.m.

19 p.m.
20 p.m.

“
“[See 488.0911]
“
“
"
“
“
“
“
“ [See 488.12]
“
“
“
“
“
“
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488. 0911
Minutes of the College of Mines. Concerning an Iron Vein in Furuberg.

L III: 494bb
1729, March 14,Stockholm

1 p.Fol.

In: Bergskollegii Arkiv: Protokoll 1729,p.514
Anno 1729
Den 14 Martii
För Middagen närwarande.
Herrar Assessorerne:

Adam Leijell,
Johan Bergenstierna,
Lars Benzelstierna,
Emanue1 Svedenborg.

Herr Bergsrådet Strömner hindrade i Stats-Commission.

1°:

p.511: Fretog sig Kongl.Collegium till afgiorande Suppliquesaken emellan någre
Säters boer och Ortsbergs grufwe-Participanter angående en på Furuberget
uptagen jernmalmskiärpning, som de, å både sidor, påstå sig wara berättigade
till.......

Herr Assessor Svedenborg: Om Furubergs-skiärpningen
är Bots berget till förfång så är det ganska etänckeligit, at tillstädia de
arbete, innan de wist sin rätt dertill, emedan Bots-bergs-grufwa kunde
derigenom skadas, och Interessenterne sättias utur stånd henne wid macht
hålla, när de för omkåstnaden ej förma sällia sin malm till lika pris med th
andra.
Herr Assessor Leijell: Sielfwa saken far man annu ej tahla om, utan det
kommer nu an pa proceseen, hwilken med onere petitorii skall beswaras.....

p.51
6: Ändtligen stadnade Kong1.Collegium i det slut: At /det/ är en saak, hwar med
Kongl.Collegium sig icke nu kan befatta, utan warda Parterne till wederböran
Bergstings rätt hänwiste. . . . . .etc.
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488.10
J. UNGE TO SWEDENBORG
1729 March l8, Wanga

L. III: 498

3 pp. 4:o

In Stockholm, in the Royal Academy of Sciences.
Bergius BrefSamling, Tom. XVI: pp.291-93.
Copy in Swedenborg Society, London.
Transcript:
Ex orig. Min högt-de K. Bror!
- och när fag slutat räckning med honom (:Zelon:) så har iag
ock slutat mine penningar; then lilla fasta egendom iag kiöpt,
kan inset mehr lasta af sig än 300 D-r S-mt, på hwilken iag ock
moste kosta ansenlig omkostnat i byggande. men iag är än tå glader
och nögder, at fag med Gudz hielp någerlunda försedt min hustru och
barn, i fal sidant skulle omtrangas, at the kunna hafwa understöd
til sit soutien. Wil Gud fag lefwer, så kan iag altid få någet til
handpenningar. Bror Jesp. Swedenborg har ock kiöpt sig en liten fast
egendom, så at han kan ock berga sig. bätst är för honom, han är
nyckter och sparsam, gör inga depanser, och har fåt en god och
from Fru, Bror Lundstedt synes thet ware knappast före, och har
ingen annan fast egendom än rusthol, som hafwa sine beswär med sig,
både i fredelige tider, och än mehr i Krigztider.
Ett beswär ber iag få lof at betunga K. Bror med. Vice
Häradzhöfdingen Rydbeck, Sal. Probstens Son i Lidkiöping har hos
Hans May-tt begiärt få nådåhr, i hwilken hendelse iag moste ännu et
åhr blifwa här i Wånga, thet iag intet gerna för åtskilliga
ordsaker giör. Men Consiat har lagt sig ther emot, och skrifteligen
hos Hana May-tt inlagt, at han som enda Son, myndig til åhr och
heder kommen icke bör hafwa. Hans May-tt har therföre remitterat
thetta mähl ifrån sig til Stats-Contoret och CammarCollegium, at
[underscored] inkomma med sina betenkiände, hwad enteligen förstås med
omyndige och oförsörgde barn, uti Prästernas Privilegier.
Här til dagz har i the orden, oförsörgde, retta förståndet waret om
Präste-döttrar, som ogifte waret, til hwilkas understöd Hans May-tt
nådåhr förundt. med omyndige, åter igen Söner, som antingen med
Scholar eller Academier studerat, och behöft understöd til at giöra
sig skickelige til riketz tienst, men Sedan the bletwet öfwer 30
åhr, Studier quitterat, och slaget sig någet annat vitae genus,
hafwa aldrig under omyndige och oförsörgde barn waret inbegrepne.
Altså som Bror hafwer sin bekan[t]skap med begge Presidenterne tala
med them et ord, at bemälte Rudbeck synes i anseende til
Privilegierna intet wara med nådåra sökiande berettigat,
och sedan med Stats Secreteraren Cederström et ord tala, at han är
så gunstig och låter thet komma til slut, at hwar ock en må weta
hwar han stan[n]ar, efter tiden nu snart lider til d 1 Maij. - - Rydbecken säges nu wara rest til Stockhole at utwerka god
resolution för sig, och har Cederbielke til Morbroder.
Sluteling wil lag lämna Bror mäst at tenckia på, hwarföre K. Bror
218

låter i mariage alla goda tilfellen gå förbi. Major Otter är med Thamens
älsta doter förlofwat. Nu är then yngre bätzta och wackraste igen. Wil nu
intet
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488. 10 — page 2
Bror taga sina messurer ther efter? Jag tror inset annat än Thamen
skulle tyckia wel ther om. Medel tror fag lärer wara til hwart hans
barn ansenlige, så att inset bätre partie för Bror i hela riket
fins. Fatta i Gudz namn en god resolution, och förtro i hans nådige
försyn utgången, lenta remedia et longas deliberationes non patitur
tempus, et periculum in mora.
Förblifwer näst flitig hälaning från min qwinna
Min högt-de K- Broders
hörsamme tienare
Winga d. 18 Martii
1729

J. UNGE.
221

NB. til den samma. [Swedenborg]
Translation: Doc. 1: p.349 (= Doc.111)
LM. p.431.
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488.11
CONTRACT BETWEEN E.SWEDENBORG AND COUNT F.GYLLENBORG
1729 March 19, Stockholm

Phot. in Ph.File 224 = 5 pp. (+ App.305)
L. II: 224, III:497; NCL 1915:807

In Stockholm, transferred to State Archives from the Royal
Library (Biografi. Swedenborg. Folio): "Skuldfordingsmål
hos Märta Algreen. 1730. fr. Svea Hofr. Ark.”
[The document is signed by Swedenborg; the loose appendix written and signed by
him.] Phot. of copy in State Archives.
Transcript:

[ Insin d 13 April 1730
Hogwel: H-r Baron o Praesident så o. Höf- o. welborne
H-rr Hr Vice Praesident, H.rr Hoffrätts råd o Samtl. Hrr
Assessorer.
Anno 1730 d 3 July föredr. dito Resol. det 6 July 1730
Praes. Hogwel. H-r Baron o Praes.
Herrar o Assessorer John Lilljemark
Hans Olivecrona
Er Ehrenhjelm
Lars Ehrenstum
J.F.Ulf
(Added by AA.)]
A° 1729 d 19 Martj.

JAG EMANUEL SWEDENBORG giör här med Witterligit, at Jag af Wälbetänkt mode
och effter noga öfwerläggande har Sålt och Oplåtit, som Jag ock i Krafft af
detta Öpna Bref förfäljer och til Kiöps uplåter til Cammar-Herren och Grefw
Högwälborne Herr Fredrich Gyllenborg Hälften uti den så kallade Bärgsmans
Hammaren, bestående af Twänne Härdar och eftter Hammar-Skatten Taxerad til
SexHundrade Femtjo Skepp(ds): Smide, uti Skinskattebergs Sokn belägen, samt
Hälften uti de underliggiande Hemman, uti Wetterskoga det Östra Ett Hemman,
Ibidem det Wästra Ett Hemman, WetterskogsTorpet Tre Ottondels Dito, Aspebod
Ett Dito, Sundet Ethalft, jemte tilhörande Andehl uti Darsbo Hytta, Waltarb
Tre Sextondehls Hemman, så wäl som Hälften uti all den utestående Skuld,
hwilken så wäl Åboerne af bemälte Hemman, som Hammar Smederne med deras
drängar och Kohlgåssar effter Räkning til Martii Månade slut innewarande År
kunna blifwit
[ph.p.2] skyldige: Samt Min Siettedehl uti Gisseberge Masugn uti
Norrberckies Sokn, med der til hörande Torp ock Tilhörigheter i det
Stånd de nu för tiden finnes, som ock den der gambla utestående
Skulden, hwarinunder intet kommer at begripas det Förlag som til
nästkommande blåsning är giordt ock giöres, ej heller hwad som wid
Bärgsmans Hammaren i Skinskatteberg kan wara utgifwit sedan den sista
Martii innewarande År, så til Förlag som bygnad wid Hammaren, aldeles
effter det slut Wj af detta Dato à part hafwa giordt och å bägge sidor
underskrifwit: Och som Herr Cammar Herren och Grefwen Mig til
224

fullo nöje har betalt, effter Wårt med hwarannan öfwerenskomne slut
och Accord trettjo Njo Tusend Dal: för de ofwanförmälte Fastigheter,
och Sex Tusend Dal: på Förlagen wid Gissberg, Bärgsmans Hammaren och
Byggnaden der
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488.11 - page 2

[ph.p.2]

[“p.4]

samnastädes, in alles Fyratjo Fem Tusende Dal: Kopp: -Mynt; Altså
afhänder Jag Mig merbemälte Hammar och tillydande Hemman, med Min
andehl uti Bruksgården på Skinskattebergs Backa, Min egande Rätt uti
Sågen ock Qwarnen der sammanstädes, Brukz ock HammarBodarna, samt
Gissbärgs--Hyttedehl ock dess tilhörigheter, samt de- til
Martii Månads slut utestående skulder wid Bargsmans Hammaren,
med mera, som det Oss emellan a part giorde slutet förmår; och
tillägnar dem Cammar Herren och Grefwen Högwälborne Herr
Fredrich Gyllenborg, dess K: Fru och Arfwingar, både i Hus och
Jord, Åker, Äng, Skog, Mark, Muhlbete, Torp och Torpställen,
Strömmar, Hytta, Hammar, Qwarn och qwarnstellen, i Wåto ock
Tårro, närby och fierran, intet undantagandes af alt det som
til bemälte lägenheter här tils lydt och af ålder legat
hafwer, eller här effter lagligen tillwinnas kan, at Nyttia,
bruka och behålla til ewärdelig Egendom: Skulle emot förmodan
något af ofwannämde Fastigheter på något sätt med Lag ock
Rätt gå Herr Cammar Herren och Grefwen eller Dess Arfwingar
ifrån, förpliktar Iag Mig, at som Lag förmår, at stå derföre
uti Hemmul; Til yttermera Wisso och stadfästelse, bekrafftar
Jag det med Mitt Namns och Wanlige
Signetes un dersättiande, samt hafwer ombedit underskrefne
gode Herrar och Män, de behagade detta jemte Mig som Wittnen
underskrifwa, som skedde STOCKHOLM den l9 MARTII 1729.
EM: SWEDENBORG./.
(Swedenborg's Seal)
Såsom wittne
N: PORATH
(Seal)
Såsom wittne
DETLOS HEIJKE:
(Seal)
Anno 1729 d. 30 augusti på Skinskattebärgs Bärgslags ordin: Höste
Ting, äro de uti detta Tingslag belägne fastigheter upbudne -- l g-n
Anno 1730 d. 30 Januarii - - - - - - - - - - - - - - 2g-n
dock at original kiöpebrefwet skulle upwisas.
Anno 1730 don l7 Septemb: på Skinskattebärgs Bärgslags ord:
HösteTing, är original kiöpebrefwet upwijst, med copian innefördt och
like befunnit, samt bewiljades på det som i denna Tingslag år belägit
uptud - - - - 3 g-n attesterar
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På Tings Rättens wägnar. P. BINGGE.
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488. 11 - page 3
Translation by C.L.O., as follows: (See reference in LM. p.434.)
[Legal Sale of one-half of Swedenborg's Property at
Skinskatteberg.] A° 1729, March 19.
I, EMANUEL SWEDENBORG, do hereby make known that I, of weighty
cause and after careful deliberation, have Sold and Resigned, even as I
by power of this Open Letter do establish and deliver for Sale, to
Chamberlain and Count Fredrich Gyllenborg, one-half of the so-called
Bargsmans Forge consisting of two forges (or fireplaces) and taxed
according to the Forge-tolls to [an output of] Six Hundred and Fifty
Skeppunds
[= 1,300 tons] of forged Iron, situated in the parish of
Skinskatteberg; Furthermore, one-half of the Farm in East Wetterskoga,
One Farm in Vest Wetterskoga, also 3/8thsof Wetterskoga Cottage,
likewise at Asipeboda. One-half [of the farm] at Sundet, and that
portion of Darsbo Smelting-house which belongs to [the works], 3/16 ths
of the Farm at Waltarbo, as well as one-half of the debts which may be
outstanding at the settlement of accounts at the end of the present
month of March from the tenants of said Farms, as well as from the
smiths at the Forges, and their hired men and colliers: Also my share
of one-seventh in the Gisseberg Smeltin' Furnace in Norrberckie Parish,
together with the Collage belonging thereto and its Property, in the
condition in which it is at present, as well as the old outstanding
debt there, in which is not included the Supplies which have been and
are being stored up for the next smelting, or that which may have been
spent at Bergsmans Forge in Skinskatteberg, since March last of the
present year, both for Supplies and for building purposes at the Forge,
in exact conformance with separate account of settlement which we have
made out for the same date, and which we have signed on both pages. And
whereas Count [Gyllenborg] has paid me to my full satisfaction,
according to our mutual decision and agreement, Thirty-nine Thousand
Dalers for above atated Property, and Six Thousand Dalers for the
Supplies at Gissberg, Bärgsmans Forge and the Buildings there - in all,
Forty-five Thousand Dalers in Copper; Therefore, I do hereby relinquist
[my right to] said Forge and dependent Farms, together with my portion
in the Work yards at Skinskatteberg, my rights to the saw[mill] and the
Mill there situated, the store-houses belonging to the Works and the
Forge, an d my part in Gissbärg smelting house, together with whatever
pertains thereto, and the debts due at the end of March at Bargsmans
Forge, etc., which the account of settlement made out by us shows; and
I do bestow them upon Chaimberlain and Count, well born Mr. Fredrich
Gyllenborg, his (dear) Wife and Heirs, as to Houses and Land, Fields,
Meadows, Forests, Grounds, Pastures, Cottages and Property, Streams,
Smelting houses, Forges, Mills and their property, through thick and
through thin, nearby and faraway (i Wåto och Tårro, närby och fierran),
without reservation of anything which has hitherto pertained to said
property and been its possession from of old, or which after this time
may lawfully be gained, to Use, to cultivate and to keep for a perpetual possession. If, contrary to all expectations, any of the above
stated Property should in any way by Law and Right be taken away from
Count [Gyllenborg] or his Heirs, I do engage myself to stand surety for
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it, as law and Justice demand. For still further certainty and
assurance, I do confirm
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this with the subscription of my Name and usual Signature; and have
requested the undersigned good gentlemen and Men kindly to assist
me as Witnesses in also signing this - which occurred, Stockholm,
March 19, 1729.
EM. SWEDENBORG
(Seal)
As witness:
N: Porath
(Seal)
As witness:
233

Deltos Heijke
(Seal)
For the
For The Appendix to this Document, see below - 667.42 =
Transcript and Translation, dated l74l Oct. 20.
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488.1101
SALE OF HALF SKINSKATTEBERG TO GYLLENBORG
1729 March 19
(+ May 19)

See above - 488.11

In Stockholm, Riksarkivet. Lindh Documents p.7: n.79: 7-8:n.84.
“Uptuds och Intecknings Protokoll för Skinskattebergz
Bergzlagz ordinarie Hösteting A°- 1729."
[The following notes were made by Postmnster Holm at Dr. Acton's
request. For the original transcript, see Swedenborgiana Letter
File, s.v. Holm:]
finnes under datum 30 Aug. (for. 1195)anteckning om att Kammarherren
Fredrich Gyllenborg i rätten uppvisat 2ne av assessorerna i
Bergscoll. Em. Swedenborg och Lars Bentselstierna den 19 mars och l9
maj 1729 utfärdade köpebrev, som visade, att Swedenborg till
Gyllenborg "försålt en halfdehl uti den så kallade Bergsmanshammaren
här I Skinnskattebergs socken," jämte en del uppräknade hemman samt
andel i kvarn och så, alit till ett pris av 45,000 darer kopparmynt.
Motsvarande andel i egendomarne hade av assessor Benzelstierna sålts
till Gyllenborg för lika högt pris, 45,000 darer kopparmynt.
Av Köpebreven återgives ej annat än priserna och
namnen på de särskilda fastigheterna.
See below - 488.21.
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488.12
Minutes of the College of Mines. Pettition of Leyell.

1729, March 22, Stockholm.

1 page fol. L.III:494bbb

In. Bergskollegii Arkiv. Protokoll. 1729.
p.616:
Anno 1729
Den 22 Martii
middagen närwarande.
Herrar Assessorerne. Joh Bergenstierna,
Lars Benzelstierna,
Em.Svedenborg.
Högwälborne Herr Baron och Praesidenten, samt Herr Bergsråd
Cederstedt sinke. Herr Bergeradet Stromner hindrad i
Commission, och Herr Assessor Leijell hindrad genom
Cousins Bruks Patron Leijells dödeliga frånfälle

För

et
Brand
dess

=== : ===: ===

4:
/Question of the right of inheritance for Caisa Lena Leije1l/
Diskuterades om Jungfru Leijells arfsrättighet/
614p.615

Och utlät sig Herr Assessor Bergenstierna: Här är
till distinguera, at quaestion icke angår den omyndige
Jungfru Leijells enskylte artsrättighet, utan upsägning
af ett arrende contract;...Altså kan jag ej finna,
det någon förmyndare widare behöfs, än hess moder....
som skiähligen ey annat ken praesumeras, än ju modren
lärer ware öm och angelägen om sin egen, så wäl som
Barnets, förmån och wälfärd.
Herrar Assessorerne Benzelstierna och Svedenborg
conformerade sig med denna Herr Assessor Bergenstiernas mening.
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488.13
ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
1729 April, Stockholm

Doc. 1: p.439 (= Doc.158C)
L. III: 495

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1729.
Emanuel Swedenborg [see 488.15]
April 1 a.m. l p.m.
“
2
“
3
“
10
“
11
“
14
“
15
"
16
“
17
absent[*]
[see 488.16]
18
“
19
“
21
“
22
“
23
“
24
"
26
“
28
"
29
“
30
“
[This whole month, Swedenborg with one or two others made up the
entire board, the rest being absent.]
__________
[*] Should be “late" only - see below, 488.16.

240

241

488.14
EXTRACTS FROM AUTOBIOGRAPHY OF JESPER SWEDBERG
1729 April
In Linköping and Skara there are copies of this Autobiography in the
Diocesan Library and Gymnasium Library respectively. (Doc. I: p.l94
note).
Transcript in Tafel's Samlung von Urkunden, vol. IV: pp.58-63
Translation in Doc. 1: p.194
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488.23
SWEDENBQRG TO MÄRTA ALGREEN - EXTRACT
1729 May 27

Phot. in Ph.File 227 = 2 pp.
L.III: 499a

In Stockholm, Riksarkivet. Svea Hofrätts Arkiv.
Skuldfordringsmål hos Märta Algreen 1730, Handlingar no.1:
pp.[11a]-12, Copy. Transferred from the Royal Library
"Biografi Swedenborg. Folio."
Transcript:
Lit: e. Extract af Assessorens Wällborne H-r Emanuel Swedenborgz bref
til1 mig Dat d 27: Maij 1729
Eliest är accordet emellan Gref Gyllenborgh och oss
således, att wij lemna till honom bruket Michaelis tijd,
men dock att wij intet kunna säija Madame op, förän hon
niutit sin fardag, som är till nyåhret, ty träder han det
rätt till nyåhrstijden; emedlertijd som han inset betienar
sig af någon annan
[ph.p.]12 betient, så åligger Madame att giöra anstalt om Kohl
och dylickt, på dhet intet brukes nyåhrstijden i brist
ther af skulle afstanna, för hwilcket förlag wy han kommer
att förnöija oss, och wij komma att liqvidera oss emellan,
hwilcket närmare ken intagas af Transumptet af kiöp
Contractet wij oss emellan slutit.
vidimus MAGNUS LINDELIUS JOH: BROWALLIUS.
collat.
Translation in LM p,434; and by C.L.O., as follows:
Extract from Well born Assessor Em. Swedenborg’s Letter to
me, dated May 27, 1729:
Moreover, the agreement between us and Count Gyllenborgh is
to the effect that we are to let him have the works by
Michaelmas, but that we cannot give Madam notice to leave
before moving time is due, which is until New Year - wherefore,
he is to take possession at New Year. In the meanwhile, since
he does not employ the services of any other servant, it is
Madam's duty to see to the provision of Coal, etc., so that
the works may not, in default thereof, be obliged to close
down, for which provision he will render account to us, and
we shall liquidate it between us, all of which may be seen
in greater detail in the Transumpt of the Purchase Contract
upon which we have mutually agreed.
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vidimuss
MAGNUS LINDELIUS

Joh: Browallius.
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488.24
SWEDENBORG AND BERGENSTIERNA TO CARL GUSTAF BIELCKE
1729 May

30 1 page fol.

In Stockholm, Bergskollegii Ark$v. 1729 års Brev och
Suppliker, p.1073:
[The following Notes by Postmaster Holm were made at Dr. Acton's
request; the original copy may be found in the Swedenborgiana
Letter File, s.v., Holm.

“Page 1073, en Memorial af 3O Ma; 1729,
undertecknat av J. Bergenstierna och E.. Swedenborg
och ställt till Landshövdingen Carl Gustaf Bielcke,
som trade uppgivit, att han ‘icke ken sig vid
undersökningskommission vid Edsta masugn infinna, förrän såsom
uti Augusti eller Septembris månad.’
‘Om Gud unnar hälsan, och Wi komma dit upp åt orten,
vilja Wi så lämpa förrättningen, att Wi vid den
246

tiden vid pass kunna komma till Edsta masugn.'
“Delta är det enda som i de två banden för är 1729
finnes av eller om Em. Swedenborg.”
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488.25
Minutes of the College of Mines. Swedenborg Present.

1729, June,Stockholm.

L.III: 494
Tafel,Doc.158.C.(D.1:p.439)

In: :Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1729
June

2
3
4
5
6
7
10
11
12
14
16
17
18
19 a.m. &: p.m.
20
21 a.m. & p.m.
23
25
26
27 a.m. & p.m.
28
30

Emanuel Svedenborg.
"
“
"
“
“
“
“
“
“
“
“[see 488.26]
“
“
“
“
“
“
“
“
“
"
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488.26
Minutes of the College of Mines. Inspection of Iron.

1729, June 17, Stockholm.

2 pp.Fiol. L. III:499d

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1729,p.1181-2.
Anno 1729
Den 17 Junii
För middagen närwarande.
Herr Bergsrådet: Anders Strömner;
Herrar Assessorerne: Adam Leijell,
Joh.Bernenstierna,
Lars Benzelstierna,
Em.Swedenborg.

/1;
Justerades Concepter.

o
2:
Föredrogs Kongl. Collegii Advocat Fiscals Memorial, angående
en påst af 300 skeppund ögeljern, som uti Stockho1ms Metallwåg, såsom af wrakwärdig materia bestående, blifwit med
Senuester belagd.
Resolutio. Herarr Assessorerne Benzelstierna och Swedenborg
komma at besicktiga detta jern uti wederbörandes närvaro, och
sedan med deras berättelse deröfwer till Kongl.Collegiun inkomma.
o
3.
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468.27
Minutes of the College of Mines. Swedenborg present.

1729, July, Stockholm.

L. III: 494
Tafel. Doc.158.C. (D.1:p.439)

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1729
2 sessions/

July

1 a.m. & a.m.
3
4
5
7 a.m. & p.m.
8 a.m. & p. m.
9
10
12
[See 488.28]
14
15
16
17
19
21
22
23
24
absent

Emanuel Svedenborg.
“
"
“
“
“
“
“
"
“
“
“
“
“
"
“

/Last session on the 24th . No sessions until Sept. 9/

253

254

488.28
JOINT SESSION OF COLLEGE OF MINES AND OTHER COLLEGES
1729 July 12, Stockholm

2 pp. folio

In Stockholm, Berskollegii Arkiv. Protokoll 1729: p.l523.
Transcript:
Anno 1729
Den 12 Julii

Trädde Kongl. Collegii Herrar Ledamöter tilsammans med
Kongl.Cammar- och Commercie-Collegierne, öfwer något,
angelagit,ährende at deliberera.
255

Doch upsattes och justerades först ett Bref, som Kongl.
Collegium, i underdånighet, till Hans Kongl. May-t afgå låter,
angående de ifrån Hans Kongl. May-t. till Kongl. Collegium för
detta halfwe år inkomna nådiga Remisser. . . . . . . . .
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488.29
RECEIPT SIGNED BY SWEDENBORG AND BERGENSTIERNA
1729 July 14
See Lindh Documents, p.4: no.39a: = copy.
In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Kollegii hufvudbok med
verificationer 1729. Extract . . . d. 14 Julii 1729
and Dito d. 19 Decemb. 1729., signed by J.S. and E.
S-g. Receipt same date.
See below - 488.52
[Note by AA: 1729 July - See De Cupro p.49.]

488.30
MINUTES OF THE COLLEGE OF MINES RE SALE OF SKINSEATTEBERG
1729 Aug. 30

See above - 488.11,488.1101,488.21.

In Stockholm, Riksarkivet. Upbuds o. Intecknings Protokoll
Skinskatteberg o. Norrbärgs samt Wagersbro o. Norrbro Härad
Skinskatteberg Bergslag Protokoll.
[Acton Notes on Lindh Documents (p.7: no.79) as follows: - see Lindh
Docs.
Fred. Gyllenborg låt i Rattenupvisa E.S. o. L.B, copies of letters of
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March 19th and May 19th, 1729, vhich were read, from which it was found
that E.S. had sold to F. Gyllenborg one-half - in J.E.Bergsmankammaren
in Skinsohn concisty härder o. effter hammarskatten Taxerad to 550
skeppundz smide and aalso one-half in underlygande Hemman i Wellerskog
det östra Est hemman ibidem det wästra Ett hemman Wellerskogz torpet
3/8th hemman Aspeboda Ett dito, Sundet Etthalft jemte til hörande
andehl i Warsbo hyttan, Walltarsbo 3/16 th hemman as well as 1/2 uti
all the gttrestående skuld which so well Oboerne på bem-te hemman som
hammarsunderne m. deras folck effter räkning blifwit skyldige till
martii månadz slush at coming year samt des 1/2 dehl i Gissebergs
masugn i Norrberckes sohn with all pertaining thereto in its present
condition, also tt Utteståends gamla skulden hwar un der dock ej bör
begripers det förlag until next blåsning eller gjortes ej heller hvad
vid Bergzmans hammaren i skin är uthgifwit sedan 1st sidst månad så til
förlag byggnad vidhammaren aldeles effeter det slut by the contract
parties. . . for åfvanstående fastigheter 39.000 K & förlagen samt E.S.
½ del of brukarrer Skin & ownership right to quarnen o. sågen iten
Bruks & Hammarboderne in the same place. (pp.8-9)
So with L.B. (p.9)
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488. 31
ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
1729 Oct., Stockholm
Doc. 1: p.439 (= Doc.158C)

L. III: 494

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1729:
October 27
29 a.m. 29 p.m.
30

Emanuel Swedenborg
"
“
261

31

“
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488.32
FREDERICK GYLLENBORG'S TRANSPORT
1729 Oct. 25 Phot. in Ph.File 228 = 1 page
In Stockholm, Riksarkivet, 1730 års Handlingar No.1 [p.l4a].
See Ph .File 242.
Transcript:
N° 1.
Copia/ Transumpt af Högwälborne Hr Grefwen Frederick Gyllenborg
ordres Daterat Stockholm d 25 Octobr 1729 af inne håll.
Men hwad hammaren i Skinskatteberg angår, så observeras att
intet något Kohl framkiöres, för än eftter Nyåhret, sedan
Madame Ahlgreen lemnat ifrån sig hammaren.

detta ware
betygar.

FREDERICK GYLLENBORG
enligit med Hl: H. Grefwens

egenhändige

E. UTTERMAN
JOHAN THUNIUS
J. BORGSTEDT. LARS FERNBECK
Vidimus
Magnus Lindelius. Joh: Browallius.
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ordres
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488.33
ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
1729 Nov., Stockholm

L. III: 494
Doc. 1:p.439 (= Doc. 158C)

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1729.
November 3

Em. Swedenborg

[See 488.34]
4
5
[2 Sessions]
[See 488.35]
“
“

“

“

”
“

6 a.m. 6 a.m.

“

7 a.m. 7 a.m.
8
10 a.m. 10 a.m.
11 a.m. 11 a.m.
12
13
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26 a.m. 26 a.m.
27

“
“
"
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
"
“
“

[See 488.39]
28
29

"
"
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488.34

Minutes of the College of Mines. Vallerius and Betzberg iron mine.
Relation Discussed.

1729, November 3, Stockholm.

2 pp.Fol. L.III:499h

In: Bergskollegii Arkiv.

Protokoll 1729, pp.1806-7

Anno 1729: d: 3.Novembr:
Före Middagen, ps.
Herr Bärgzradet A:Strömner
Herrar. Assessorerne A:Leijel
L: Benzelstierna
Em:Svedenborg
=== : === : ===
6.
Herr assessoren Bergenstierna kom stillstädes Det omtaltes, hurusom
Bergmästaren Vallerii rela/ti/on, om Bergwerkens tillstånd i dess
anförtrodde Bergmastare dömme, pro anno 1728 warit före här i Kongl.
Collegio d: 12 sistl: Martij, då hwad interessenternes i Betzbergz
jerngrufwa giorde ansökning anbelangar, att få med en liten trång ort
eller trummeo, till wattnetz aflöpande på bottnen, igenom bränna
ett i grufwan warande band, det blifwit utstält till dess
h-r assessoren Bergenstierna skulle komma tillstädes, effter
som han om sommaren det åhret, tillika med H-r Assessoren
Svedenborg bem--te band besichtigat; Och hwad grufwans
aftagande eller afmätande beträffar; Så blef då: nem1.d.12
sist. Martij, resolverat, at Bergmästaren, för omkostnaden
skull, först skulle höra interessenterne, om de den wille
bestå. . . .
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488.35
MINUTES OF THE COLLEGE OF MINES. DISCUSSION OF ELFKARLEBY IRON WORKS and
DECEASED COUNCILLOR LEYELL
1729 Nov. 6, Stockholm

1 page fol. L.III:499i

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1729: p.1832.
Transcript:
Anno 1729
Den 6 Novembris
För middagen närwarande
Högwälborne Berr Baron och Praesidenten: Conrad Ribbing;
Herr Bergsradet: Anders Strömner;
Herrar Assessorernes Adam Leijell,
Johan Bergenstierna,
Lars Benzelstierna;
Emanuel Swedenborg
Herr Bergsrådet Cederstedt opasslig.
=== : === : ===
3°.

p.1824: Företogs en emellan Notarien Hans Bierchenius, å Elfkarleby och Harnäs
BruksInteressenters wägnar, och Sahl. Bergsrådets wälborne H. David Leijel
Sterbhus inkomna processuelle quaestion . . . at blifwa befriade för Inven
tarii uprättande öfwer Brukeegendomen, samt redogiörande och answer för
braksdrifften; . . . . . .
Högwälborne H. Praesidenten: Efftersom Leijell defererat saken,
och således inset lärer mer befatta sig der med, blir frågan, hwilken
som skall inventera Bruket ifrån sig.
Herr Assessor Swedenborg: De öfrige Bruks Interessenterne hafwa
lemnat Directeuren David Leijell en fri och oinskränckt disposition om
270

Bruket genom den skrifften, som de gifwit honom d l8 Februarii, 1724.
Herr Assessor Bergenstierna: Om Härads höfdingen Åhman och notarien
Bierchenius upkallades kunde det dem föreställas, at Parterne giorde
mycket bättre emot sig, om de på något sätt kunde komma tillsförening.
Herr Praesidenten och de öfrige Kongl. Collegii Ledamöter samtyckte
äfwen der till, hwarföre ock wackimästaren ansades, at tills i morgon
Klåckan 10 upkalla Härads höfdingen Åhman och Notarien Bierchenius.
4°.
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488.36
MARTHA AHLGREEN’S ACCOUNT WITH EMANUEL SWEDENBORG
1729 Nov. 6

Phot. in Ph.File 229 = 5 pp.(3 sheets)

In Stockholm, Riksarkivet. 1730 åhrs Handlingar No.1;
pp.24-26.

488.37

273

MARTHA AHLGREEN'S ACCOUNT WITH L. BENZELSTIERNA
1729 Nov. 14

Phot. in Ph.File 230 = 5 pp.(3 sheets)

In Stockholm, Riksarkivet. 1730 åhrs Handlingar No.1:
pp.21-23.
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488.38
SWEDENBORG TO ANDERS CELSIUS
1729 Nor. 27, Stockholm

Phot. in Ph.File 231 = 4 pp (3 sheets)
L.II: 226; III:488.12 (= 492)

In Upsala, in the archives of the Royal Society of Sciences:
Bref från K. Vet. Soc. i Upsala, Ledamoter 1727-85.
Text in Opera Quaedam, vol. I: p.321
Translation: N. K. Harold l903: pp.114-15
New Phil. 1907 (by A.H.Stroh): p.172
LM p.436 - and by C.L.O., as follows:
Most learned Secretary"
I have had the honor to receive by the last post a gracious
invitation to become a Member of the Societate Literaria et
Scientiarum, for which I ought to express my humble thanks separately
to the Royal Society, but as I take it for granted that this can be
done through you, Mr. Secretary, therefore it is my most humble request
that you be pleased to deliver this expression of gratitude to them on
my behalf, with the assurance that I shall not neglect to serve the
Society in every matter in which my small experience may profit. My
contributions may afterwards be submitted to the riper consideration of
the Society as to whether they merit to be introduced into the "Acta"
or not. For the rest, I have now, during the space of ten years, been
collecting everything that may serve for the illustration of metallics
and the Mineral Kingdom. I now intend, in a few weeks, to begin the
arrangement of this collection and these excerpts into order, and
afterwards to get them published abroad. However, before sending this
off, I wish to have the honor of communicating it, in order that what
is therein contained may be collated for introduction into the “Acts."
This work will probably be quite extensive, as may be seen from a
sample which I shall have the honor of sending you this winter, and
which concerns iron and its preparation, together with all other
observations on the same metal made by many others. If my lifetime
permits, I intend also to make use of this collection, and to show, on
the basis thereof, ex priori et vosteriori principle Naturae, by which
time I expect to have found out one or two [principles] relating to the
influence of the magnet and the like.
As soon as I have any spare time, I shall write out what I have
collected concerning copper ore and its precipitations, by which means
copper has been produced in Swedish mines, together with various facts
concerning it with which the learned world is not yet acquainted. Also
276

concerning observations which have been made with the water of
precipitation at Fahlun, where the iron in that mine is turned into
copper. I remain, with all due esteem, Most learned Secretary,
Your most obedient servant,
EM: SWEDENBORG
Stockgolm, November 27, 1729
[To Andreas Celsius, Secretary of the Society of Letters and Sciences
of Upsala.]
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488.39
Minutes of the College of Mines. Hordenfeldt case.
1729, November 27, Stockholm.

1 p.Fol. L.III:499j.

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1729, p.2122

/Dito 499.i./
=== : === : ===
p.2116.

p.2121.

Företogz den ansökning, som samtel.Ymningz Hytteboerne,
igenom deras medinteressent och Fullmecktig Jöhan Anderson,
utj Kongl: Collegio giordt, om förklaring öfwer rätta
förständet, af Kongl.Collegii resol: dat: d: 26 Junii
1706, antingen Brukzpatron,Lidel och Welbörding Johan
Willhelm Nordenfelt, bör, för dess hos Ymningz Hytteborne hafwade
fordran utj bemt- Hytta sig utarbeta af Bergsmännernes
Kohllefweraneter, eller igennom jern tillwerkning; etc......

Herr Assessor Benzelstierna: de twänne quaestioner,
som Nordenfelt wid slutet af sin förklaring moverat, komma
först at removeras; men som hår allenast questioner, som rätta
förståendet af Kongl.Collegii resolution, så kan jag intet tro, at
Kl.Collegii mening warit, det uth-arbetningen skulle skie med
Kohllefwerantser, som är aldeles owanl. och skulle föra den
orimligheten af sig' at en ståndsperson skulle stadigt få egenomen
händer, och aldrig kunna sig utarbeta.
Herr Assessor Swedenborg. Jag är af samma mening.

2124.

...........
Notarien Bierchenius befa1tes, att gå hem till H.Bergsrådet
Cederstedt, och fornimma, hwad hand tanckar 1706 warit i denna
saken.
...........
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488.40
SWEDENBORG TO MÄRTA AHLGREEN - EXTRACT
1729 Nov. 28, Stockholm

Phot. in Ph.File 232 = 1/2 p.
(Lit: b )
L.III: 488c

In Stockholm, Riksarkivet. Formerly in the Royal
Library. "Skuldfordringsmå1 hos Märta Ahlgreen
1730. fr. Svea Hofr. Arkr." Biografi. Swedenborg
P.4 ½ . Copy.
Transcript:
Lit: b:
Det Såldo iag innehafwer hos Madame Martha Ahlgreen uti
penningar effter dess egne öfwergifne räkning ad d. 6 Novembris
sidstledne, som sig bestiger til Sex Hundrade och Åtta dahl-r
6./. K--mt transporterar iag här med uppå Cammarherren Högwälborne
Grefwe Herr Fredric Gyllenborg, hwilket alt här med betygas
Stockholm d. 28 Novembr. 1729
EM: SWEDENBORG
Translation in LM p.435, and by C.L.O., as follows:
_ _ _
The Såldo (Stock) which I possess in the keeping of Madame
Martha Ahlgreen, according to her own rendered account of November
6th ult., amounting to Six Hundred and Eight dalers 6 shillings in
Copper, I do hereby transfer to Chamberlain, Well born Count Fredric Gyllenborg,
which is hereby certified.
Stockholm, November 28th, 1729.
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EM: SWEDENBORG
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488.41
Minutes of the College of Mines. Swedenborg present

1729, December.

Tafel.Doc.158.C.= (D.1:p,439)
L.III:494

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1729
December
2 sess.

1
2 a.m. & a.m.
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23

Eman:Svedenborg
"
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“ [See 488.49]
“
“[See 488.51]
“
“
“
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488.42
GYLLENBORG'S APPLICATION TO GOVERNOR RE M.ARLGRFFN
Phot. in Ph.File 233 = 1 page

1729 Dec.1

In Stockholm, Riksarkivet: 1730 års Handlingar no.1, p.4.
(See above - 465.11)
Transcript:
Lit: B
Copia
Högwälborne Herr Baron och Landshöfdinge.
Communiceras Madame Martha Ahlgreen, att innom Åtta dagar effter
undfåendet sig här öfwer förklara wid Tye dahl-r Silfwermynts
wite, blifwandes henne förbudit att något emedlertid af sin
egendom förskingra, creditoren til förfång, Westeråhs d 5.
Decembr. 1729.
G: Funck
Såsom wälborne Herrar Assessorerna Bentzelstierna och Swedenborg,
hafwa på mig transporteradt deras fordran has Madame Ahlgreen,
den förres på twå tusende twå hundrade fyratijo dahl-r 6./. K-mt
Lit:A: den senares på sex hundrade åtta dahl-r 6./. K-my Lit: B:
ti1 sammans 2848 d-r 22./. K-mt, altså til utbekommande häraf,
har iag här med i ödmiukhet welat anhå1la om Högwälborne H-r
Barons och Landzhöfdingens ämbetes handräckning, och emedlertyd
til min säkerhet, beder iag i lika ödmiukhet om arrest på all
Madame Ahlgreens lösa och fasta egendom, på det ingen annan
emedlertyd, och til dess utslag sker, må gå mig thensamma ifrån,
afwachtar häröfwer en gunstig och rättwis resolution och
förblifwer,
Högwälborne H-r Barons och Landshöfdingens ,
Stockh. d 1. Decembr.

Ödmiuke Tienare
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1729

F: GYLLENBORG
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488.43

- 488.44

488.43
L. BENZELSTIERNA'S TRANSFER TO GYLLENBORG
1729 Dec. 2

Phot. in Ph.File 234 - 1/2 page

In Stockholm, Riksarkivet. 1730 års Handlingar no.1: p.4[a]. See above, 465.11.
Transcript:
Copia

Lit a.
Emedan Madame Ahlgreen uti dess til mig öfwerlemnade räkning d l4 sidstledne Novembris per Saldo
wisar mag hos henne äga en fordr an uti contant af
twå tusende twå hundrade fyratijo dahl-r l6./. K-mt, så
ehuru wäl iag effter min räkning, finner mig ännu
något mere hafwa at fordra, hwarom räkning oss
emellan kommer at slutas, så transporteras emedlertid
åfwannämbde min fordran af 2240 d- 16./. Kmt
in uppå Herr Grefwen och Cammar Herren Högwälborne
Herr Fredric Gyllenborg; Stockh: d 2 Decembr. 1729
LARS BENTZELSTIERNA

488.44
GOVERNOR'S DECISION RE M. AHLGREEN
1729 Dec. 5

Phot. in Ph.File 233 = 1/4 p.

In Stockholm, Riksarkivet. 1730 års Handlingar no.1, p.4.
See above, 488.42 (= Transcript)
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488.45
ACKNOWLEDGMENT OF MOREY
1729 Dec. 9 Phot. in Ph.File 235 = 1/2 page

291

In possession of Dr. Erik Waller, Lidköpings
Lasarett (= Jan. 1929).
Transcript:
Hr Not. Jöran Fahlström hafwer
tillstallt mig
01: Ehlenberg
Efterskref. Summa i Kopparplåtar neml.
292

Trettontusen sex hundrade fyratio siu
dal-r.
med twenne Sedl.r uthgiörande detta
belopp
sampt löpande utij hwarje hand. Betygas
Stockholm den 9 Decr 1729.
EM: SWEDENBORG.
293
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488.46
PAYMENT FOR REPAIR OF MACHINES IN 1725
1729 Dec. 10, Stockholm

1 page folio
295

L.III: 499 L

In Stockholm, in the Bergs
p.2275
Transcript:
296

Anno 1729
Den 10 Decembris
För middagen närwarande
Herr Bergsrådett:
Herrar Assessorerne:
Bergenstierna,

Anders Strömner;
Joh.
297

Lars
Benzelstierna,
Eman.
Svedenborg.
=== : === : ===
4°
298

p.2274 Lät Kongl. Collegium sig föredraga dess
Cammarerares wälbetrodde Hinrich Brandbergs
Memorial, med bifogadt Extract, utaf 1728
års Kongl. ColleFii Bufwud bok. . . . . . 2°
Berr Assessoron Fmanuel Swedenborg . . . . .
. . 50 D Hwilka 50 D H. Assessoren effter
Kongl. Collegii Resolution d l5 Februarii
299

1725 undfått til1 Machinernes reparer-ande;
Och åtlåtwade Herr Assessoren nu, at med
första willja deröfwer inkomma med räkning.
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488.47
SWEDENBORG AND THE SOCIETY OF SCIENCES, UPSALA
1729 Dec. 12, Upsala

2 pp. folio
L.III: 490
301

In Upsala, in the archives of the Society of
Sciences: Vet. Societ. Protocoll. 1719-1731.
I.
Text in List III: 490. (See above - 488.38)
Translation:
302

“6 Read Assessor Swedenborg's letter to Secretary
Celsius dated Stockholm, November 27, 1729, in
which he requests him to thank the Society for
making him a Member and promises with the first
transport [före ?] of the Winter to send some
Observations In Re Metallica, especially about the
303

manufacture of iron, which may be put into the
Acts."
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488.48
HARTHA AHLGREEN’S EXPLANATION TO GOVERNOR FUNCK
1729 Dec. 15
= 2 pp.

Phot. in Ph.File 236

305

In Stockholm, Riksarkivet. 1730 års Handlingar
no.l:
pp.5-5[a].
Transcript:
[Ph.]5. Litt C.
Högwälborne Herr Baron
och Landzhöfdinge
306

Höggunstige-Herre,
For communication af Högwälborne Hr Grefwens och
Cammarherrens insinuerade suplique, aflägger iag
härmedelst hos Högwälborne Herr Baron och Landshöfdingen en ödmiuk tacksäjelse uppå hwilken detta til
förklaring i största ödminkhet länder; att hwad the
fordrande Summor widkommer, som Herr Grefwen söker
307

mig före, så til står iag wä1 att mina öfwersände
räkningar til Herrar Assessorerne de datis d 6 & 14
Novembris således blefwo slutne, dåck tils widare,
ty wid afträdet från ett bruk kan ej så noga och
accurate blifwa slutit, innan Principalen och
betienten få liquidera och sluta sins emellan, hwar
til iag stor raison hafwer emedan iag pa mitt
contract pro an no l727 som och pa detta iag nu
308

hafwer kommit ansenligen at lida, förmodandes iag
at enär det blifwer uptagit oeh affördt, samt flere
andra påster som för denna gången ej kunna
specificeras, mig ej blifwa stort skyldig wälborne
Herrar Assessorerne, med hwilka iag här utinnan har
allenast at giöra och ej med Grefwen och
Cammarherren Högwälborne Hlr Fredric Gyllenborg,
som nu så stort beswär hafwer för min lilla
309

ägendom; och skall iag innan en liten tid hafwa
slut här om med Herrar Assessorerne; som dåck ej
kanske förr än effter ny- året, då iag kommer at
lämna bruket och hwad då mitt Saldo skulle blifwa
wil iag sielf [ph. 5a] til wä1 bemälte Herrar
betala: Som iag dess utan sedan Michaëlis har
utsmidt för Högwälborne Herr Grefwens och
Cammarherrens räkning l09 Sk ff 9 ½ ff stångjärn,
310

för hwilket iag, effter contract, böör hafwa 16 ½
dr sk tt, samt flere andra påster som hos gående
räkning wisar; för hwilka alla iag hos Hr Grewen
hafwer att fordra, som är en summa af 3l37 dr 23./.
Kmt; A1t derföre är min ödmiukaste anhållan hos
Högwälborne Herr Baron och Lanizhöfdingen, det
Högwälborne Herr Baron och Landshöfdingen täcktes
höggunstigast förmedelst sitt Höga Ämbetes
311

Assistance uthielpa mig til denna min rättmätiga
fordran; samt i lika ödmiukhet anhåller iag om
arrest på dessa l06 sk tt 9 ½ ff stångjärn, til
dess utslag i saken blifwit, mig til desto större
säkerhet kunnandes Eder nåde Höggunstigast häraf
aftaga det Herr Grefwen och Cammarherren als ingen
orsak har at söka mig för detta, effter iag så stor
Summa har hos Högwälborne Herr Grefwen at fordra,
312

utan är detta allenast giort mig til förtret
hwilket iag intet af Herr Grefwen har förtient
anhållandes i ödmiukhet att min ägendom ej måtte
beläggas med någon arrest uppå hwilket alt iag
förwäntar en Höggunstig resolution; emot hwilken
höga justice iag med diupesta wördnad lefwer,
Eder Nådes,
313

Vidimus
Madnus Lidelius Joh: Browallius.
Aldraödmiukesta
Tienarinna
MARTHA AHLGREEN
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488.49
Minutes of the College of Mines.
Commission.
1729, December 17, Stockholm.
L.III 499m.

Expenses for

1 p.Fol.
315

Arkiv. Protokoll 1729

In.: Bergskollegii
p.2331.

Anno 1729
Den 17 Decembris
316

För middagen närwarande
Herrar Assessorerne: Adam leijell,
Johan Bergenstierna,
Lars Benzelstierna,
Emanuel Swedenborg.
o
317

1:
Föredrogs Assessorernes wärlborne Herrar Johan
Bergenstiernas och Emanuel Swedenborgs i dag
insinuerade Supplique med bifogade räknirg för de
rese= och undehålds=penningar wid den commissiom,
angående de intill stora Kåpparberget och Afwesta
belägne Jernwärck, förrättade blifwit; anhållandes,
318

at som deruti är en rest, det Eerrar Assessorerne
med Notarien måtte den utbekomma.
Resolutio. Remitteras till Eongl.Collegii
Cammarerare som har at öfwersee denna räkning.
O
2:
319

320

488.50
EXPENSE ACCOUNTS FOR TRAVELING
1729 Dec. 17

321

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Kollegii
hufvudbok med
verificationer 1729. As listed in Lindh Documents
p.4: nos.39b, 39c
b) Förteckning på rese och underhåldspenningar. .
.d.17 Dec.
322

c) Förteckning på mihletahlet och skiutzen a 1
häst. Dito.
[See below, 488.52]
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488.51
MINUTES OF THE COLLEGE OF MINES - EXPENSES FOR
COMMISSION
1729 Dec. 19, Stockholm
pp. folio

3
324

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1729:
pp.2350-52.
Transcript:
Anno 1729
325

Den 19 December
För middagen närwarande.
Herr Bergsradett:
Anders Strömner;
Herrar Assessorerne:
326

Adam Leijell,

Joh.
Bergenstierna,
Lars
Benzelstierna,
Em.
Swedenborg.
=== : === : ===
327

2º
Uthi Kongl. Collegio hafwa Herrar Assessorerne
Wälborne Johan Bergenstierna och Emanuel Svedenborg
ingifwit en räkning för de rese- och underhålds
penningar, som för dem upgått wid den i år
fullfölgde commissionen, angående Jernwärcken uti
328

de sochnar, som Stora Kåpparberget och Afwesta
Cronobrok underlagde äro; anhallandes Herrar
Assessorerne, at som de medel, hwilka
Kungl. Collegium under l4 Julii sidstledne dertill
lät anordna, neml. För hwardera af Herrar
Assessorerne 750 D Kmt:, och för notarien wälbördig
Daniel Bergenstierna 240 D Kmt:, icke warit
tillräckelige, utan brister effter räkningars
329

innehåll för Herrar Assessorerne hwardera 356 D
5./. och för notarien 128 D 23./. tillsammans 741 D
l./. Kmt, det Kongl. Collegium
fördenskull denna brist ersättia wille. Nu emedan
Kongl. Collegii Cammarerare, wälbde Hinrich
Brandberg, til1
hwilckens öfwerseende denna räkning warnit
remitterad, genom Memorial af d 18 hujus berättar
330

sig hafwa den sPmma igenomgått och proberat, och at
hen der wid ej her något at påminna; ty
Resolverades: Det hafwer Cammareraren at
upsattia Assignation till Riksens Ständers Banco på
förbenämnde Summa 741 D l öre Kmt af Skogs
recognitionn medlen, likmätigt Hans Kongl. Mayts
nådige Bref af d. [lacun] och dem Herrar
331

Assessorerne, samt Notarien, emot behörige
quittencer, tillställa.
3º
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488.52
RECEIPT SIGNED BY SWEDENBORG AND BENZELSTIERNA
1729 Dec. 19

333

In Stockholm, Bergskollegii arkiv. Kollegii
hufvudbok med verificationer 1729. As listed in
Lindh Documents p.4 no.39a.
39a) Extract . . . d.l9 December 1729 - signed by
J.B. and E. Swedenborg. Receipt same date.
[See above, 488.29]
334

[The following notes were made by Postmaster T.
Holm, at Dr. Acton's request. See Swedenborgiana
Letter File, s.v., Holm for the original copy.]
I registret finnes under Emanuel Swedenborgs namn
(Obs! under E) endast hänvisning till sid. 64.
335

Å sid 63-64 finnes avräkning med
"Assessoren Walborne Herr Emanuel Swedenborg,"
afar i Debet upptages:
"Balancen af åhr 1728 . . . . . . . 50" (D Smt)
och i Credit:
"Balancen till åhr 1730 för det som Hr Assessoren
åhr
1725 bekommit af Laboratorij "Mechanici medel till
336

Machiners och Modellers Reparation, hwarföre
Rächning
kommer at inlefwereras . . . . . . . . . . 50 (D
Smt )."
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489
SWEDENBORG TO BRITA BEHM
1729 Dec. 23, Stockholm Phot. in Ph.File 237 = 4 pp. (2 copies)
L.IIs 228
338

In the Library of the Academy of the New Church,
Bryn Athyn, Pa. Deposited in the Library Safe.
Transcript:
Madame!
Hwad transporten angår, som jag gifwit uppå
CammarHerrenGref Gyllenborg,så anstår det mig
339

ingalunda at taga den tilbakars, och hwaroken bör
eller ken jag det giöra; och som den förnemligast
lyder uppa 608 pr. koppmt uti penningar, och 144
Skp. l8 lb[*] tackjern, det jag ifran mine
[ph.2] egne hyttor ditsendt, så har jag aldrig
twifladt, at icke Madame richtigt och utan all
inwendning wid slutet skulle dem ifrån sig
340

lefwerera; och skulle Madame hafft sådana
praetensioner i tanckan, som brefwet förmäler
om, då hon begiärte at dess assignationer skulle
accepteras och betalas, så är det wel jag
brukadt der wid all behörig försichtighet; för
den skull så snart jag om slikt blifwer lagligen
sökt, skall derå följa swar,
341

[ “ 3] warandes emedlertid onödigt at derom
raisonera; så mycket ken jag beretta förut,
at Madame i ett så beskaffadt måhl wid en
domstohl mehra förlorar än winner. ./.
Eiliest torde och ware nödigt, at öfwer den
anseenliga omkostnaden wid ha~mar byggnaden,
samt öfwer den store utestående skulden som
oss påföres, med mehra, liquideras, emedan
342

jag intet kan finna mig i ett och annat, som
uti dess räkning står opfördt; hwilcket alt
ock torde lagligen få examineras, i fall wi i
godo
[“ 4] derom inset komma öfwerens: Jag förblifwer
emedlertid med estime
Madame
343

Tienstskyldige
tienare
Stockh. d 23 Dec.
SWEDENBORG.
1729

EM:

344

Translation: Doc. 1: p.351 (= Doc.112)
LM p.438

-------------[*= skålpund.]
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489.11------------492
489.11
REPORT BY DANCKWARDT, BER GENSTIERNA AND
SWEDENBORG ON COMMISSION

346

1729
folio

324 pp.

In Falun, Stora Kopparbergs Bibliotek. Kongl.
Commissionens betänkande 1729 betänffande de
Kring Fahlu och Avesta belägne Jernverk.
The Report is addressed to:
347

"Högwälborne Hr Baron och Praesident
Så och
Wälborne Herrar Beriz Råden och Assessorer."
and the last page closes:
348

“. . . Kongl: Collegii
Högsamate tionare
P: Danckwardt. J. Bergenstierna

E. Swedenborg..

[Note by AA: Compare item below, 515. The above
Report
349

appears to be a much fuller report.]

490 = 488.47

350

491 = 609.12

492 3 488.38
351

352

493------------493.12
493
FIRST PRINCIPLES

353

1729
251-60

Codex 87: pp.1-248,
4:0
L.I: 87; II: 225

In Stockholm, in the Royal Academy of Sciences.
Codex 87.
354

Text in Opera Quaedam, vol. IIs pp.1-191
Translated by the Rev. Isaiah Tansley, l9l3, as The
Minor
Principia, etc. In ANC Lib. = Sw,59
E.1913

355

See also Photolithograph MSS. vol.II: pp.101-444
and
pp,V-VIII (containing the Index).
Hyde n.l45
Doc. 22: p.899 (= D.313 n,26)

356

493.11
SALE OF PROPERTY BY SWEDENBORG AND BENZELSTIERNA
1729
See Acton Notes on Lindh Documents, p.9.

357

493.12
NEW NOTICE OF SWEDENBORG
1729 London
In General Catalogue (London).
358

See Acton: Depositories of MSS. by and Relating to
Swedenborg, Bryn Athyn,
1929:"Desiderata" s.v. London.
In ANC: The London Catalogue of Books. . ..since
1700,
359

London 1773 = 017 ) in Room 17.
L84)

360

494-499

494 = 488.17, 488.25, 488.27, 488.31, 488.33,
488.53,488.4l
361

495 = 488.13

496 - 488.16
362

497 = 488.11

363

498 = 488.10
499 = 488.06, 488.07, 488.09

364

365

500-----------—500. 01
500

ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
1730 Jan., Stockholm

Doc. 1: p.439

(= Doc.158D)

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1730.
January
5
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
3O
31

absent
Em. Swedenborg
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

[See 500.13]

[See 500.14]
[ " 500.15]

[ " 500.16]
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500.01
CONTRACT Bewail AHLGREEN AND GYLLENBORG ENDS
1730 Jan. l
See above, 488.21

367

500.02
F. GYLLENBORG’S MEMORIAL TO LANDSHOFD. FUNCK
1730 Jan. 6

Phot. in Ph.File 238 = 7 pp (4 sheets)

In Stockholm, Riksarkivet. 1730 års Handlingar no.l: pp.33-34, 37[a]-39.
Transcript:
[ph.P.]33. Copia.

L: E
Ödmiukt Memorial.

Förmedelst commNnlcation af Madane Ahlgrens ingifne Förklaring med den där hos
bifogade Räkning aflägger hos Hög-wälborne Hr Baron och Landzhöfdingen iag ödmiuk
tackesäjelse; Och ehuruwäl iag med skiähl kunnat undandraga mig nu utj ett så kla
och ostridigt måhl widare emot desse Madam Ahlgrens lahma och slätta excuser att
utlåta har iag, abeque tamen omni contestatione litis, den iag mig in foro
competenti reserverar dock härwid till förläggiande och uplyssning af des månge
upfundne ininwändningar allenast i ödmiukhet påminna welat och derjemte anhållå,
att som Madam Ahlgren icke med något giltigt skiähl eller fulkommeligit argument
gittat i denne sin förklaring bestrida min hos henne rättmätiga fordran, utan fas
mera sielf maste widkännas och tillstå sig wara eftter öfwersändt räkning de dati
d: 6. et l4 Novemb till Hrr Assessorerne [ph.p.33a] skyldig blefwen, och således
föjakteligen mig i anledning af den på mig af bemte Hrr Assessorer transporterade
rätt och rättighet, hwilken at fulgiöra hon endstt föregifwer sig icke förr kunna
än sedan hon till närmare Liquidation med sin betiente kommit, sökandes endast oc
allenast derjgenom at trainera tiden odh således undgå, den henne öfwerhängande
execution, som klarligen kan skynjas af des förmenade räkning, hwilken af hos
gående min förklaringeräkning finnes i åtskillige påster oriktig och mot sielfwa
contractets innehåld uppenbarligen strida; det täktes fördenskul1 högwälborne Hr
Baron och Landzhöfdingen icke tillåta Madam Ahlgren längre härutinnan tergiverser
eller med sina ogrundade och krafftlöse inwändningar utdraga tiden med betalning,
utan rättwissligen henne pålågga sin sky1dighet att fulgiöra och mig min fordran
förnöija, hälst som det Liquida icke kan eller måste inmängas med det diquida, oc
således det ostridiga uppehållas för det som twistas om, kunnandes Madam Ahlgren
mig, jemwä1 Hrr Assessororne uti wederbörligit Foro söka och tiltala, om hon,
finner sig därtill hafwa fog och ordsak [ph.p.34] emedlertid förhoppas iag medels
Högwälborne Hr Barons och Landzhöfdingens Höga Assistence blifwa till min ratt ho
Madam Ahlgr en förhulpen jemte ExExpenser efter designation, emot hwilken rättwisas befordran iag förblifwer.
Högwälborne Hr Baron och Landzhöfdinges.
Ödmiuke Tienare
F. GYLLENBQRG.
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500.02 - page 2
DEBET
TRANSPORT. 1380: 23

[ph.p.37a]

CREDIT
p.38
TRANSPORT -- 3137: 23
Ltt Stångjern, som hon för min
räkning smit och bör effter Contractet hafwa 16 ½ d Stt. för utsmidare lön, som giör en Summa af 1757 dr Kmtt. hwilka 1757 dr
iag påstår må afdragas af de
2848 d. 22./. Kmtt son fag igenom
transport hafwer hos Madam
Ahlgren at fordra hwarföre
de med den ofwännembde reservationen här utföres mig til
last - - - - - - - - - - - - - - 1757: ================
SUMMA 3137: 23

===================
SUMMA

3137: 23

Stockholm d: 6 Jan 1730
F. GYLLENBORG
[ph.p.38a]

Transumt af CONTRACTETS 1. 2. och 3.

370

S.S.

lmo
Uplåta Wälborne Hr Assessorerne Benzellstierna och Swedenborg
till mig Martha Ahlgren dispositionen öfwer hammaren och de där
under lydande hemman på Tre åhrs tid, och tager det sin
begynnelse Nyåhret 1728 och slutas Nye åhret 1731.
2-do För hwart Stt utsmit Bergzwikt wid Bruket bestå Wälborne
Hr Assessorerne, mig Utj ett för alt Sexton dahlr och 16./.
Kopparmynt och lemna derföre mig betalningen, enär det utsmit är
och till Kiöping ankommer dragandes iag Märta Ahlgren all
möijelig försorg därom att Järnet blifwer utsändt, och bestå
Wälb. Hr Assessorerne utsänningz omkostningarne.
3tio Däremot består Jag Martha hlgren förutan kohlen,
smidzlönen, och alt annat, som til1 smidningen fordras, jemwä1
Hammarakatten Contributionen med alt små byggnad etc.
Concordare vidimus
JACOB BÄHRMAN: JOH: WANKIF:
[ph.p.]39

Designatio Expensarum.

Carta Sigillata, Fästpenningar, resols utlosande samt kost och Resepenningar för min betient - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D 10 Srmt
F: GYLLENBORG.
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500.03
ON SALE OF PROPERTY AT SKINNSKATTEBERG
1730 Jan. 13
In Stockholm, Riksarkivet.

See Lindh Documents p.7: no.80:

"Extract af Upbuds och Intecknings Protocollet, hållit
qid ordinarie wintertinget, med Skinskattebergz bergzlag,
d. 12 och fölliande dagar i januari månad 1730. Insin.
d. 23 Martij l730."
[The following notes on this document were made by Postmaster Holm
for Dr. Acton. See Swedenborgiana Letter File, s.v., Holm where the
original notes are filed:]
Insin d. 23 Marti] 1730
Ur Skinnskattebergs Bergslags ordin winterting, den 12 och
följande dagar i januari 1730
Den l3 Jan Det 2dra upphudet om fastigheterna i Skinnskattebergs socken mellan Em. Swedenborg och L. Benzelstierna och
greve Gyllenborg.
Vidimerad avskrift av köpebrevet [se min rapport 14] in
lämnades av Gyllenborg. "Innan tredie upbudet bewillies,
måste änteligen original kiöpebrefwet upwisas."
Under datum 13 Jan - fol. 1291 - finnes anteckning om att
Kammarherre Fr. Gyllenborg då inlämnat
"vidimerad Copia af det Kiöpebref daterat d. 19 Martii
1729, som Assessoren - - - Emanuel Swedenborg utgifwit"
rörande försålda fastigheter. Även avskrift av Assessor
Benzelstjernas samma dag till Gyllenborgs utgifna köpebrev
372

inlämnades.
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500. 11
MINUTES 0F THE COLLEGE OF MINES - CASE OF LÖWEN VERSUS MONTGOMERIE
1730 Jan. 31, Stockholm

1 page folio

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokol1 1730: p.153.
Transcript:
Anno 1730
Den 3l Januarii
För middagen närwarande
Herr Bergsradets Anders Strömner;
Herr Assessorerne: Adam Lijell,
Joh. Bergenstierna,
Lars Benzelstierna,
Em. Svedenborg.
K. Coll.Cammarar: Hinrich Brandberg.
Herr Bergsrådet Cederstedt opasslig.
o
1:
p.l48 Företogs quaestion emellan General-Adjutanten Wälborne H.
Georg Löwen och Handelemannen John Montgomerie. . . . . . . . .
Herr Assessor Leijel: Utaf denna avancen, som effter 1728 års
contract skall tillkomma General-Adjutanten Löwen, will Montgomerie
at, förutan flere påster, äfwen akall afdragas Interesset för den
fordran, som hen effter Extraordinarie Bergstings rättens comb hafwer
374

hos Löwen, och à 5 pro Cent ifrån d 3 Maji 1729, tå Extraordinarie
Bergstings rättens domb utföll till d l Octobris samma år, skall
bestiga sig till 15,000 D Kmt . . . . . .
“153
Herr Assessor Svedenborg: Effter Montgomeries calculation
skulle Löwen komma at lida 27,000 D.
Herr Assessor Bergenstiernas Jag ken inset annat finna, än at
GeneralAdjutanten Löwen här wid lider. . . . . . . .
"155 Kongl. Collegium tuckte, at hwad merofftanämnde Avance angår. .
.sa ser det.
"156 ut, som skulle denna Avancen uti depositions Summan icke kunna
uptagas. . . .
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500.12
ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
1730 February

Doc. 1: p.439 (= Doc.158D)

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1730. L.III:500

February

3
4
5
6
7
9
10
11 a.m. 11p.m.
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
25
26
27
28 absent

Emanue1 Swedenborg
[See
500.13]
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
[See 500.14]
"
[ " S00.15]
"
"
"
"
[ " 500.16]
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500.13
Minutes of the College of Mines. Case of Lowen and
Montgomerie.
1730, February 3,Stockholm. 1 p.Fol
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1730, p.176.

/Dito 500.a./

p.163 Föredrogs General Adjutantens H. Georg ex capite nulli tatis änforda Besw
emellan honom och Handelsmannen John Montgomerie, angående en Frälseskog
under Ösbyholm........
Herr Assessor Bergenstierna: Montgomerie will, at 12000 D skola gå
utaf Bruksenendormens wärdering, och det i anledning af General-Adjutanten
Löwens twänne Obligationer, af d lO Decembris 1721 på 36000 D Kmt. det
Knorringska Sterbhuset söker at få öfwerskåttet deruppå, neml.6000 D Kmt.
för dess fordran hoos Assessoren Friedrich Löwen. Saken her warit hos
Executoren och Håfrätten. Håfrätten har remitterat den samma till
underdomaren, som sedermera derutinnan dömt. Ifrån Hårads- och
Lagmans-rätten har saken per appelationem kommit till Håfrätten igen,
hwaräst hon ännu ligger oafgiord. Det skulle tyckas, at Kongl. Collegium
intet ken befatta sig dermed, ej eller wet man, hwilken som får
öfwerskåttet, eller de 6000 dahlerne; derföre skulle det tyckias, at de
12000 dalerne, effter Montgomeries påståcnde, icke kunna af depositions
summa afgå.
p.176. Herr Assessor Svedenborg: Man tyckes sa mycket mindre
kunna utaf depositions Summan afdraga desse 12000 D, som
det uti Härads- och Lagmans rättens Dommar intet finnes
utsatt något quantum consistible på det, som Knorringske

379

500.1301
COURT'S RESOLUTION - GYLLENBDRG VS.AHLGREEN
1730 Feb. 20

Phot. in Ph.File 239 = 2 pp.

In Stockholm, Rikearkivet, 1730 åhrs Handlingar No.1: pp.3, [3a].
Transcript:
[Ph.3.] Lit. A. .
Copia RESOLUTION uppå CammarHerrens Högwälborne Hr Grefwe FREDRIK
./.
GYLLENBORGS giorde ansokning, att hoos Madame Martha Ahlgreen
uthbekomma 2848 dr 22./. Kmt skuldfordran samt l0 dr Smt expenser, hwaröfwer
den sednare sig förklarat; gifwen Westeras d 20 Februarij 1730./.
Det wij som Hr Grefwen och Cammarherren at Hr Assesorerne Lars
Bentzellstierna och Emanuel Swedenborg hafwa in på honom, uti December ock
November månader nästledne åhr skrefteligen transporterat sine hos Madame
Ahlgreen ägande fordringar, den forre 2240 dr 16./. Kmt och den sednare 608
dr 16./., dito Mynt, tillsammans 2848 dr 22./. Kmt till hwilka penningars
utbekommande hen anhåller om min ämbetes handräckning, hwaremot fuller
Debitrix wil1 inwända, at oansedt hon effter öfwer sände räckningar till
åfwanämbde Hr Assesorer giordt sig ansenligit skyldig, skall lijkwäll
närmare Liquidation kunna utwijsa at hennes debet eij så högt sig bestiger,
förutan det at Hr Grefwen ock Cammarherren är henne sielf skyldig 3137 dr
23./.Kmt hwaruti besticker 109 sk 9 ½ för hens räckning utsmit stångjärn a
16 ½ dr Kmt sk det dock lickwäll och alden stund sådant, utom Järnet,
bestrides och enligit 5 uti 1669 års Executions
[“ 3a.] Stadga, det stridige eij bör uppehållas för dess skuld som twist är
om, kunnandes Madame Ahlgreen eij widare frångå, hwad hon genom
underskrefwen räckning redan wid kiänt och hennes principal Creditorer såsom
en Liquid fordran uppå Hr Grefwen och Cammarherrens transporterat,
fördenskul1 åliger Crono Befallnings mannen i orten at åfwannambde 2848 dr
22./.Kmt innom en Månadz dag, prompot ut exeqvera, så framt Summan eij
skulle dess förinnan wara godwilligt Clarerad
jempte åtta dr: l6./. Smt Expenser, hwarpå dock effter Hr Grefwens och
Cammarherrens egit begifwande afdrages det stångjern @ l6 ½ dr Smt sktt det
som för hans räckning är utsmidt och i warckelig beredekap finnes warandes
380

Madame Ahlgreen obetagit att wid domstolen lagligen utföra sine formeente,
men å andra sidan bestridde praetensioner
Actum ut supra
G. FUNCK./.
Vidimus
Magnus Lindelius

Joh: Browallius

E. Edman./.
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500.14
MINUTES OF THE COLLEGE OF MINES.

LÖWEN-MONTGOMERIE CASE

1730 Feb. 20, Stockholm l page folio
In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoller 1730: p.315
Transcript:
Anno 1730
Den 20 Februarii:
För middagen närwarande,
Herr Bergsrådet:

Anders Stromner;

Herrar Assessorerne:

Adam Leijell,
J. Bergenstierna,
L. Benzelstierna,
Em. Svedenborg,

Bergmästaren
K. Collegii Camrer.

W. Joh. Festing
Hinr. Brandberg.

p.312: Företogs till afslutande den emellan General-Adjutanten wälborne H.
Georg Löwen, och Handelsmannen John Montgomerie upkomne desertions
quaestionen. . . . . . .
" 315: Cammareraren Brandberg: Effter som H. General-Adjutanten sökt
wardering och Härads höfdingarne och Bergmästaren warit förhindrade af sine
ämbets sysslor, och intet kunnat förrätta wärderingen, så tyckes
General-Adjutanten itset böra lida derföre.
Herr Assessor Svedenborg: Man tyckes likwäl böra removera det, åt minstone
uti Protocollet, som Montgomerie andrager, at General-Adjuta- ten straxt
sedan han kom hem ifrån Bergstinget, uti Kongl. Collegio icke begiärt
wärderingen, utan passat just på den tiden, då Bergmästaren war borta uti
Torgsåcker, och forrättade der Bergstinget.
382

Herr Assessor Bergenstierna: Detta removeras och swares derigenom, at
. . .
General-Adlutanten, som sagt är, likwäl begiärt wärdering, fast än det
skiedde något effter åt. . . . . .
Kongl. Collegium stadnade i det slutet, at hwad den omständigheten angår,
som af Montgomerie andrages, at General-Ad,jutanten Löwen inset sa tidigt,
som sig bordt, skall sökt wärderingen, så kan han i anseende der till intet
hafwa giort sig dess tahlan förlustig. . . . . .
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500.c.
500.13 - page 2
Sterbhuset skulle hafwa at fordra hos General-Adjutanten
Löwen, för hwilcken orsak sku11 Kongl. Håfrätten uti dess
d 28 Martii 1729 gifne Resolution icke kunnat, effter
Knorringska Sterbhusets påstående, ansee den saken för
desert på H.General-Adjutanten Löwens side, för det hen ej
skall deponerat det, som blifwit dömt wid Härads och Lagmansrätterne.
--------------/end of session/

Note: This case was discussed the entire year.
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500.15

MINUTES OF THE COLLEGE OF MINES. LÖWEN-MONTGOMERIE CASE
1730 Feb. 21, Stockholm

2 pp. folio

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll l730: p.336
Transcript:
[Dito 500.14]
p.318:

10

Continuerades med saken emellan General-Adjutanten wälborne H. Georg Löwen
och Handelsmannen John Montgomerie.
Togs un der ventilation det andra skiählet, som Montgomerie andrager till
dess påstående om desertion uti saken, neml. at H. General-Adjutanten ej
skall stält wederbörlig caution.
“327: Cammareraren Brandberg [war af den tanker, att] . . . . .
General-Adjutanten, affter Montgomeries tillbud, hafft frihet, at
sedermera få fylla, hwad som uti depositions Summan brustit, men det
dock icke giort.
Herr Assessor Swedenborg: Iag tycker, at General-Adjutanten Löwen gått
förby ett steg, som hen uti processen bordt observera. Om depositions
summan trade warit full, så hade saken warit af en hel annan
beskaffenhet; men efftersom det icke så är, och Löwen icke eller
effter Montgomeries tillbud, sedermera fylt, hwad som i Depositions
Summan brustit, så säger iag, at jag icke annat kan finna, än at han
giort ett steg emot Lagen, som en Domare intet bör dispensera uti, och
således giort sig dess tahlan förlustig.
Herr Bergsrådet Strömner: Iag, för min dehl, finner, at
General-Adjutanten Löwen effter sat det, som Förordningarne påbiuda,
och har han derföre at skylla sig sielf.
. . . . . . .
Kongl. Collegium stadnade i det slut, at hwad Montgomeries påstående
angår, at General Adjutanten Löwen imedlertid till dess wärderingen på
den till deposition upgifne egendomen gått för sig, icke effter Kongl.
Mayts stadga af d. 16 Decembris 1686;
" 330: . . . . . ty ken man ock detta icke annorlunda anse, än at
General Adjutanten efftersatt det honom. . . . . trade ålegat, intra
Fatalia, praestera.
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pp.334-35: Herr Assessor Bergenstierna: uti Extraordinarie
Bergstingsrättens dom förmales, at Montgomerie försträckt de
36,000 D till Ösbyholms Frälseskogs inkiöp for Montgomeries
räkning. . . . . Det är ock practicabelt, och med Förlagsnatur
enligit, at förlag och försträckning giöres ej allensat till
sielfwa tillwärckningena drifwande, utan ock till Brukens
widmackt hållande och förbättrande, om de elljest skola kunna
hållas i gång. Och således skulle synas för något af
Bergstingsrätten begångit fehl, de 36,000 D af Depositions summan
icke kunna uteslutas.
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Herr Assessor Svedenborg: Hwad denna quaestionen angår, så tyckes fuller
wara sådana omständigheter uti domens 24 §, som skulle Montgomerie welat
tillägna sig Ösbyholms frälseskog. Men likwäl, när man går till Acta,
finner man utaf General-Adjutanten Löwens Assignation uppa Montgomerie af d
8 Decembris 1724, at der står, at Bruket skulle för desse 36,000 D
debiteras. Intet är något kiöpebref emellan Löwen och Montgomerie uprättadt
om Ösbyholm, utan Löwen har kiöpt det utaf sin moder Fru Helena Tott, och
Montgomerie allenast försträckt penningar der til1. Montgomerie har ej
eller warit uti possession deraf, icke eller synes Löwen hafwa ansedt
Ösbyholm, såsom Montgomeries effter han, Montgomerie owitterligen, sedan
sålt bort det. Derföre ken jag icke annat finna, än at desse 36,000 D böra,
såsom Förlag, ansees, och domaren således wid thenna quaestionen icke
begått någon fehlachtighet uti processen.
. . . . . . . . . .
p.338: Kongl. Collegium stadnade omsider i det slut: at aldenstund emellan
Hr General Adjutanten och Montgomerie icke något kiöp är skiedt, om åfwannämde Frälseskog under Ösbyholm gård. . . . . . . Fördenskull kan Kongl.
Collegium icke finna, at Extraordinarie Bergstings rätten begått någon
nullitet härutinnan eller at offtanämde 36,000 D böra af
Depositions Summan afgå.
- - - - - . . . . . . . . . .
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500.16

MINUTES OF THE COLLEGE OF MINES. BRATT-CAMITZ CASE
1730 Feb. 27, Stockholm

2 pp. folio

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoller 1730: pp.387-88.
Transcript:
Anno 1730
Den 27 Februarii
För middagen närwarande
Herr Bergsradet:
Anders Strömner;
Herrar Assessorerne: Adam Leijell,
Lars Benzelstierna,
Em: Svedenborg
Herr Assessor Bergenstierna hindrad i Kongl. Commissionen öfwer Kyrckioherden Tollstadius. [Se Henning. Dippel]
p.381: . . . . . .rättegångesaken emellan Lieutenanten Bratt och
Brukspatronen
Camitz kom a£ företagas, . . . . . .
3. Hwad widkommer den reparations omkåstnad, som Brukspatron Camitz på en
till Lieutenanten Bratt deröfwer letwererad upsats skal för högt upfört: Så
ehuruwäl Bratt uti andra puncten af Forlikningen sig åtagit den effter det
på upsatsen utsatta skählige wärdie at betahla, så finnes dock uti 4 § wara
förbehållit, at om något Specificationen woro af förseende uteslutit,
eller något upfördt, som icke hade sin tillbörliga richtighet, skulle
sådant af bägge delarna redresseras. . . . . .
"387:

Herr Assessor Swedenborg: Den i 4 § å både sidor tagne praecaution
synes likwähl willja involvera, som skulle Lieuten ant Bratt
derigenom welat för accordera sig, at få närmare see effter, om han
i Specificationen på Reparations omkåstnaden woro för mycket
graverad. Och i sådant fall, effter som Camitz hafft en like
förmåhn, hwad de till Actuarien Bratt betahlte 90 D Kmt. angår, så
tyckes ock skiähligt, at Lieutenanten Bratt må få af Böckerne
underrättelse, huru med reparationen kan föreweta. Cammareraren
Brandberg. Iag är af samma tancke, som H. Assessor Swedenborg, och
det i anledning af den sidsta praecaution, at de skulle å bade sidor
få efftersee, hwad billigheten fordrade, och synes säkrast, at
Camitz upwiste sina Böcker, som reparationen bäst lära Specificera.
. . .
. . .
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"391: Och fants nu för godt, at Parterne . . . upkallas till conference i
morgon klåckan 9.
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500.1601
M. AHIGREEN TO GOVERNOR FUNCK
(See 232)
1730 [end of Feb.] Phot. in Ph.File 240 = 7 pp.
In Stockholm, Riksarkivet. 1730 års Handlingar, No.1:
pp. 6-9 (Lits: D)
Transcript:
[ph.p.6] Lit: D
Högswälborne Hr Baron och LandzHöfdinge,
Nådige Herre!

Sidstledne d l3 Martij blef mig tillstält Eders Nådes Executorial, Lit A: af
d 20 Februarij nästweckne, för Högwälborne Hr Grefwen och Cammarherrn
Frederick Gyllenborg, på 2848. D: 22./. Kmtz skulifordran, som Herrar Assessorern
Lars Bentzellstierna och Emanuel Swedenborgh, effter sitt Saldo uti mine till the
lemnade räkningar af d 6 ~ l4 Novembr förledne åhr, hoos mig praetendera att äga
"p.6a] och till Wälbemelte Hr Cammarherre igenom transporter af d 28 Novembr och
Decembr. bilagde Lit. B, behagat lemna. Men emedan saken äger ett annat sam manha
och beskaffenheet, än uti Eders Nådes Executorial, såsom resolutions-Grunder
andrages, och för then skull, utan twifwel, besmyckade föregifwelser förmåt Eders
Nåde merberörde Höga executorial at utfärda; ty täcktes Eder Nåde Nådgunstigast
låta sig behaga, att afhöra sakens egentelige till stånd, igenom följande, med
bewys och skähl stadfästade, berättelse.
Närgående Contract med Wälbemelte Hrar Assessorer Lars Benzellstierna och Emanuel
Swedenborgh Lit: c:, hwisar med hwad hwilckor och betingande iag theras hammare
förwaltat hwilcket effter thet wid then tijden tå kiöpet med Hr Cammarehern blef
slutit, intet ännu expirerat, blef effter kiöpebrefs-Extractet Lit: D: No 4. på
honom transporterat, att till sidstledne nyåhr både af Hr Cammarhern Frederick
Gyllenborgh och Mig åtniutas och effterlefwas.
Nu emedan i följe theraf, iag intet widare med offta wähl berörde Hr Cammarherra
" p.7] hafft att skaffa, then tijden, Nembln från sidstledne Michaelis till juhl
under hwilcken iag hammaren, sedan han ther til1 blift ägare, drifwit, än så wida
mitt Contract med Hrar Assessorerne blifwit af honom fullgiort; ty them anstod wä
att transportera sitt Contract, men intet ther hoos lemna frijheet och rätt att
bryta thet samma, och mig min, effter thes innehåll tillständige, Rätt att för
wägra; för then skull och emedan, Högwälborne Hr Grefwen intet finner sig befogad
att fullborda the puncter, som i Contractet stadgade äro, äger ju jag för modelig
fri regress til1 Herrar Assessorerne, såsom the ther äro skylldige
sielfw
om ingen annan will, fullgiöra hwad the lofwat, och med Egne Händer
stadfästat. Mitt påstånde bestryckes af kiöpebrefz Extractet Lit: D: No 3,
hwaruti Herrar Assessorerne, sielf willjande sig å tagit att om förlaget,
bygnaderna med mehra till nästweckne nyår liqvidera af mig [ " p.7a] samma
utgiffter återgiälda. Therjämte förmäler ännu klarare, H. Assessor
Swedenborg uti sitt bref till mig Daterat d 27 Maij förledne åhr 1729, på
bägge Hr Interessenternes wägnar, att han icke en gång äskar af mig, thet iag med
högwälborne Hr Grefwen, om mitt förlag till bruketz drifwande effter nyåhret.
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tå min fardag lopp till ända, utan med Hrar Assessorerne skulle komma att
liqvidera; antagandes Hr Cammarhern för sin man, och will mig på ingen annan, än
sig sielf hän wisa till min betallningz ut sökande, som stadfästes af bifogade
bref-Extract Lit: E. Till bestryckande hwaraf, äfwen flere wälbemelte Hr Assessor
bref kunde framtees, ther man icke förmodade, thet andragne redan giöra
tillfyllest. Om nu Eders Nåde, med Nådgunstigt-Rättwise-Öron behagar detta afhöra
lärer ofehlbart theraf inh- ämtas kunna, huru obilligt then Hrar Assessorernes på
Gref Gyllenborgh transporterade 2848 D: 22./. Kmtz fordran för liqvid och
odisputerlig utgifwes, emedan emellan them [ph.p.8] och Mig, effter theras egit
tillstående och begifwande, ännu om mycket oliqviderat är, Nembl. om alt thet iag
sedan Michaelis tijd på Hrar Asseesorernes befallning vide Lit. C. till Hr Grefwe
smides wederbörln fort drifwande i förlag och annat utgifwit; Men nu kan eij dhen
som fått annans Målsägande-rätt hafwa större rätt, än then hafft, som sin tahlan
atstådt, och lärer sålunda, I följe theraf, och i kraft af Kongl. Executions
stadgan, hwarest dhe fordringar hwaremot giällande jäf kunna anföras och bewisas,
uttyrckeligen för intet executive förklarade warda, på theras uti en pro dato
förslagsoch Interims räkning, tills widare anförde Saldo, ingen utmättning kunna
falla. Hwilcket nar Eders Nåde nådgunstigast behagar behierta, hoppas iag äfwen,
att thet, per male narrata, utwärckade Executorialet Högrättwiseligen warder
Suspenderat, till thes ett fullkomlt slut i wår räkning träffas, hwar åt oss å bå
sidor nöijer Hwad [ " p.8a ] widare dhe 109 skll 9 ½ ll stångjärn angår; som iag
sedan Michelsmassotijden till nyåhret latit utsmida, så och aldhenstund i följe a
thet som ofwanföre andragit är iag aldrig för Hr Grefwens betient passerat mig
hwarcken kunnat eller welat therföre utgifwa, utan Hrar Assessorerne under förtal
tijd komma att ansees såsom mine Principaler, och Hr Gretwen likasom af theras
hand, effter öfrens kommelse, bemelte smide böör emottaga; och Emedan Hr Grefwen
intet will begwäma sig, att mig, effter Allment med lagstadfästat bruuk; för
förlaget, som therwid upgåt, med flere omkostningar, utan allenast utsmidzlöhnen
förnöija, kan iag eij eller finna mig förbunden, att lemna honom något stångjärn,
utan är beredt att wid på fordran, straxt aflefwerera 109 sk tt 9 ½ tt Inventarie
takjärn Ändteligen täcktes Eders Nåde till widare uplysning igenom ögna hoosgåend
sluträkning med Hr Assessorerne Lit F: / : hwilcken för mit afträde ifrån Bruket,
hwarcken kunde fordras elr af mig utgifwas:/ hwarutaf förmodeligen [ “ p.9] lär
blifwa otwistigt, att herrar Assessorernas mehrbemelte fordran högst twistig är o
att theras Saldo, warder en annan utsicht bekommandes, när man uti wår
räkningasnmmanhang, bekommer en diupare och tillförlåteligare insicht,
och
klarare frambringas, hwad till sakens uplysning betarfwas. Jag afwachtar en
nådgunstig resolution och bönhörelse, häraf förbehåller mig all rätt att få
lagligen i wederbörligit Foro söka Hr Grefwen och Hrar Assessore rn e för the mig
onödigt för orsakade utgifter, effter hoos gående förteckning Lit G:, uti diupest
wyrdnad fram härdandes,
Eders Nådes,
Vidimus
Magnus Lindelius/ Joh: Browallius.
Aldraödmiukaste Ta
MARTHA AHLGREEN.
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500.17
ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
Doc. 1:p.439 (= Doc.158D)

1730 March
L. III: 500

In Stockholm, Bergskolleglii Arkiv. Protokoll 1730.
March 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
l9
20
23
24
25
26

a.m. & p.m.

a.m. & p.m.
a.m. & P.m.
“
“
“
a.m. & p.m.
a.m. & p.m.

Emanuel Swedenborg
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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500.18
M. AHLGREEN'S ACCOUNT WITH SWEDENBORG AND BENZELSTIERNA
Phot. in Ph.File 241

1730 March 17
= 4 pp (2 sheets

In Stockholm, Riksarkivet. 1730 ars Handlingar no.l: pp.[12a]-14. (Lit.
f.)
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500.19
M. AHLGREEN'S ACCOUNT OF EXPENSES
1730 March 2l

Phot. in Ph.File 242 = l p. (1/2 sheet)

In Stockholm, Riksarkivet. 1730 års Handlingar No.l: p.l5 , (Lit:g.)
-
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500.20
ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
Doc. 1: p.439 (=

1730 April
Doc.l58D)

L.III: 500
In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1730.

April 6
7
8
9 a.m. & p.m.
10 a.m. & p.m.
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
25
27
28
29
30

E. Svedenborg
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

[See 500.21

[See 501.11]
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500.21
Minutes of the College of Mines. Case of Falkner and
Fredstedt concerning the forests of Medskog and Skyrsio.
1730, April 8,Stockholm.
In: Bergskollegii Arkiv.

2 pp.Fol.
Protokoll 1730,pp.692-3.

Anno 1730
Den 8 Aprilis
For middagen narwarande
Herrar

Assessorerne:

Adam leijell.
Lars Benzelstierna.
Eman: Swedenborg.

. . . . . . . .
1:
Herr Krigeradet A.Falcker, och giastgifwaren B Fredstedt,
......öfwer Medskogs och Skyrsiö Hermans skogar. . . . . .

p.690
Herr Asessor Leyell: När man nu utaf Parternes
utlåtande inför Protocollet hafwer det fast, at Skirsiö=
skogen ligger uppå Swartåå Bruks-allmänning, hwarföre
man ej eller theruthinnan behöfwer wänta på swar ifrån Bergmästaren, och man
therhos befinner, at effter så wäh1 1647 som 1664 års Kongl.Skogs ordningars 2 §,
,
hemman och torp på allmänningarne skola med theras
åker och äng blifwa rörlagde och börbundne det ringaste
af allmänningarna öfwer deras rååmärcken at inkräkta;
så ehuruwähl Skiersiö hemmanet, effter de uptedde 1661 och
1662 årens Tingsrättens Extracta Protocolli fått någon
tilldelt skog af allmänningen; Så Synes likwähl
en sådan tilldehlning, såsom emot Kong1. Skogsordningarna
skiedd, wara olaglig. . .
p.692. Herr Assessor Svedenborg: Iag är ock aldeles af
samma tancka, will allenast läggia det till, at änskiönt
Skiersiö possessoren, som hafwer 1662 års laga krafft
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wundne dom för sig, tyckes hafwa lidit igenom 1671 års
skogs afwittring, likwäl nar honom af wederbörande domare
405

så mycken skog kommer at tilldehlas, som han, effter Kongl.
Skogs Ordningarne är berättigad till, så ken hen intet
hafwa med skiähl at klaga.
Herr Assessor Benzelstierna: Iag är äfwen wäl af samma
406

tancka; ......
p.694
Resolutio. Det kommer alt derföre en sådan underdånig
remonstration i thenna saken till Hans Kongl.Mayt. at
407

afgå, som nyss är förmält.

2:
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411

SWEDENBORG'S SIGNATURE
1730 April 9

Phot. in Ph.File 243 = 1 page
412

In Falun, Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag Biblio
teket, Kongliga Bref II 1724-30: p.1026
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J.Swedberg to E.Swedenborg.
2 pp.4:o
1730, April 10, Brunsbo.

Doc. 1: p.352 (= Doc.:113)

In Stockholm, the Royal Swedish Academy of Sciences.
Bergius Bref-Samling Tom.XVI.pp.294-5.
.

Copy in the Swedenborg Society, London.

Ex.orig.
1.

Min K.Son, Eman.Swedenborg.

Jag her skrifwit Assessorn Benzelstierna och tig til, at någor af eder far
öfwer til Upsala, och bestyrer om mitt store stenhus ther, at thet i sommar
motte uplagas, ellies förderfwas the t aldeles, och blifwer sedan inren
botsmohn.

2.

Jemwel at tu anholler hos öfwerheten, at få taga
ut af skepsholmen ett partie mine psalmböker.
Hwar om jag her skrifwit begge Majesteterna til, och
Drottningen hafwer mig nådigt swarat, at så ske
skal. Tala med Fröken Dube ther om.

3.

Jag låter nu tryckia min Gitechismi andeliga
öfning, som tu är en god Latinsk Poët, så skrif
några verser ther til. Är then bok, som inset brann
up år 1712. Utan 2 exemplar funnos igen i askonne
litet swedda utan på, men til materien intet.

4.

Sendt mig några hundrade stycken af min Portrait
eller Bild, som ei heler brann up i samma wådeld. Och
som tu hafwer skrifwit wackra verser theröfwer,
wil jag låta tryckia them, och foga tilsammans med
bilden. Med Consuln Ahlström, som är i Stockholm.
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för sin handterinr i Ahlinåhs, ken tu skicka them.
Jemwel Scrivers Gotthold som skal wara öfwersatt på Swensko.
6.

Min Lefwernes beskrifning her jag skrifwit ett
exemplar til heart barnet. Serif ock några verser
ther öfwer. Jag holler mykit af tina werser.
Min X. Hustru helsar flitig. Helsa Assess.
Benzelstierna.
/s .
J.Swedberg.
Brunsbo d 10.
Apr.1730.

Translation in LM p.439
[Note by AA: This letter is preserved only in the copy made by Sven Bergius.
According to this copy, it commenced "My d. Son Eman. Swedenborg,” but the
last two words are evidently added by Bergius in order to identify the
recipient of the letter. (LM p.439 footnote l)
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501. 0l
M. AHLGREEN TO HOFRÄTT
1730 April l3

Phot. in Ph.File 244 = 3 pp. (2 sheet)
1a-2

In Stockholm, Rikearkivet. 1730 års Handlingar No.l: pp.1-3.
Copy 2 = Svea Hovrätts arkiv Skuldfordingsmål 1730
M. Ahlgren ./. F. Gyllenborg.
Transcript:
[ph.p.l]

Insin: dn 13 April 1730.

Högwelborne Herr Baron och Praesident
så och
Hög- och welborne Herrar, Herr Vice Praesident
Herrar Hoffrätts-råd och samtelige Herrer Assessorer.
Anno 1730 d 3 Julii föredr:
Dito resolv:
Presentes Högwälbe Hr B: och Praesid:
Hrr HRR : och Assrr IL/HO/EE/LE/JFU.

dat. 6 Juli 1730.

ad Protocollum
Elvius

Hos Eder Excellence och Höglofl. Kongl. Hoffrätten nödsakas jag i diupaste
underdån- ödmiukhet andraga, huruledes Högwelborne Herr Baron ock Landzhöfdingen
Gustav Funck, behagat igenom hosgående executorial Lit. A resolvera [ “ p.la] ti
utmätning af en Welborne Herrar Assessorernes i Kongl Bergs Collegio, Lars
Benzelstierna och Emanuel Swedenborgs på Grefwen och Cammarherre Herr Fredich
Gyllenborg transporterad, fordran hos mig på 2848 Dr 22./.Kmt, effter Herr
Cammarherrens Supplique lit: B med allegatis a et b, oachtat jag förut, igenom
förklaring lit: C, gifwit tillkenna, at welbemte Hrr Assessorers fordran består u
et interims saldo, i räkningar af d 6 och l4 Novembris sidstledne, hwilket för
liquid och ständigt ogiörligen kan komma at anses, förrän sluträkning til nyåret,
tå mit contract med them lop til ända, blifwit färdig, och sedermera igenom
bifogade lit: D cum allegatis a. b. c. d. e. f. g, förmodeligen til fullo bewist,
at på bemte fordring, såsom en löpande räknings saldo, ingen execution borde fall
Men som icke thes mindre hög-welbemte Herr
[ “ p.2] Landz- höfdinge funnit sig befogad, at med ut mätningen til
werckstellighet skri da låta ty anhåller jag underdånödmiukast thet täcktes Eder
Excellence och Höglofl Kongl Hoffrätten Högrättwisligen befalla, at ther med mått
innehållas til thess min räkning med walbemte Hrr Assessorer kommer at stadna uti
et otwistigt slut; Til hwilken ände Eder Excellence och Höglofl Kongl Hoffrätten
nådgunstigast täktes komma mig till stånd, at med them, wid Bruket som räkningen
angår, lagenligt, få liqvidera; jemte frihet at lagligen få utsökia expenser efft
lit: g. Emot hwilken Höga nåd och rättwiso, jag i underdån-ödmiuk lydno framhärda
419

Eder Excellences
samt
Höglofl. Kongl. Hoffrättens,
underdån-ödmiukaste tna
MARTHA AHLGREEN
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MINUTES OF THE COLLEGE OF MINES. THE STRÖMNER-MATTSON CASE SETTLEMENT
1730 April 23, Stockholm

1 page fol.

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv: Protokoll 1730: p.888.
Transcript:
Anno 1730
Den 23 Aprilis
För middagen närwarande.
Herrar Assessorerne: Adam Leijell,
Johan Bergenstierna,
Lars Benzelstierna,
Em. Swedenborg.
Högwälborne H. Baron och Praesidenten Contrad Ribbing ännu hindrad.
Herr Bergerådet Cederstedt opasslig.
Secreteraren Colling, Bergmästaren Festing och Cammareraren Brandberg
intogo äfwen deras domaresäten wid bordet.
1o

Företog sig Kongl. Collegium til afgörande den emellan BergsRådet wälborne H.
Anders Strömner och Handelsmannen Erich Mattson, samt Hustru Margaretha Stenman
warande quaestionen, anten Bokhållarne wid Ehgelabergs Bruk skola under bemälte
Erich Mattsons och Hustru Stenmans förlags år, ansees för deras och H. Bergsrådet
commune betiente, eller ock för deras enskylte. . .

422

p.888: Herr Assessor Swedenborg: För de skiähl, som så wäl af H. Assessoren och
Referenten,[*] som H. Secreteraren, dro anförde, tyckes ock mig at
Betienrterne böra ansees för förläggiarnes enskylte, som gifwit dem
instruction och fullmackt.
. . . . . . . .

" 893: Blifwandes altså Kongl. Collegii enhälleliga slut öfwer denna queestion om
Betiänterne, at de, neml. Luth och Schult, ansees icke för H. Bergsrådets
och förläggiarnes gemensamme, utan för Färläggiarnes enskylte-Betiänte.
-----------------[*Bergenstierna,]
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501.12
ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
Doc. 1: p.439 (=

1730 May
Doc.158D)

L. III: 500

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1730.

May 2
4
5
6
8
9
ll
l2
l3
l4
15
22
23
25
26
27
28
29
30

a.m. & p.m.

a.m. & p.m.
a.m. & p.m.

a.m. & p.m.

a.m. & p.m.
a.m. & p.m.

Em. Swedenborg
"[See 501.13]
"
“
"
"
"
"
"
"
"
"
“
"
"
"
"
"
"

[See 501.14
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501.13
Minutes of the College of Mines. Concerning incorrect statement by Adam Herweg,
Petter Ekelund and Matts
Swänson concerning smelting in Elgsi blast furnace.

1730, May 4,Stockholm. 4: pp.Pol. O
In Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1730 pp.103 /-36
Anno 1730.
Den 4. Maji
För middagen närwarande.
Högwälborne H.Baron och Praesidenten:

Conrad Ribbing;

Eerr Bergerådet: Jonas Cederstedt;
Herrar Assessorerne:

Adam Leijell,
Joh.Bergenstierna,
Lars Benzeletierna,
Em. Swedenborg

=== : === : ===
o /4: ts
p.1030

Såsom Kongl.Mayts och Riksens Bergs-Collegium, genon des
resolution under den 27 April nästledne, afgiort den sak, som hit
inkommit, angående den oricktighet, som Inbrukarne
i Mokierns hytta, Handelemannen Adam Herweg, Arrendatoren
Petter Ekelund och ~atts Swänson i Elgsiön begådt med
blåsningarnes angifwande för åren 1725, 1726, 1727, 1728
och 1729, samt dermedelst sakfält berörde Inbrukare
til behörige böter och det försnillade Tionde jernets
ersättning, på sätt och wis, som samma Resolution innehäller, så lät Kongl.Collegium sig nu widare föredraga
drängen Swän Ioensons ansökning om den andehls erhällande
af böterne, som honom såsom angifware, skall tillkomma,
jemwäh1 ock Advocat-Fiscalens här i Kongl. Collegio ingifna Memorial, så wähl angående denna Swän Ioensons
begiäran, såsom ock Adovcat-Fiscalens andehl, såsom
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angifware och Actor for somlige år af Böterne samt
tertialens erhållande af det undandölgie Tionde-jernets
wärde, med mera.
Hwaröfwer Kongl.Collegium discourerade, och yttrade sig
Herr Assassor Svedenborg: At hwad 1725 och 1726 årens Ekelund och Matts
Swänson ådömde böter; så emedan advocat-Fiscalen allena finnas wara angifware
till oricktigheten af desse årens blåsningar, ty tycker iag för min dehl, at han
ock är berättigad til tertiaten
både i böterne, såsom ock det försnillade Tionde-jernet.
Beträffande åter 1727 och 1728 årens blåsningar, så
ehuru wähl Bergsfogden Levin derom utfört actionen, om
det för år 1727 försnillade jernet, innan Swän Ionson
angaf oricktigheten deraf här i Kongl.Collegio, så finnes
dock at han warit den, som underkunnigat först Lewin
derom, hwar af han ock stått anledning om 1728 års
blåsning at undersökia. Och derföre synes Swän Ioenson
böra få hälfiten af tertialen i böterne och jernet med
Lewin, hwilken för des möda wid Actionen tyckes wara
befogad til den andra dehlens åtniutande. Och
på lika sätt synes 1728 års böter och försnillade jern
kunna delas emellan Swän Ioenson, såsom angifware och
Advocat-fiscalen, hwilcken hafft möda och omkåstnad
med sakens utförande.

Hwad widkommer 1729 års blåsning och des oricktige angifwande, så är wähl Sw
Ioenson til ingen dehl af de derföre fallne böter berättigad, emedan
Advocat-Fiscalen det sielf angifwit och utagerat. Dock som AdvocatFiscalen sig begifwit, at låta Swän Joenson för des fattigdom få deraf halfparten
Så tyckes ock derwid böra förblifwa.
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Herr Assessor Benzelstierna utlät sig wara af samma
tancka. Sammaledes Herrar Assessorerne Bergenstierna och
Leyell.

Herr Bergsrådet Cederstedt: Det synes wäl at angifwaren borde få något mer,
än 1/3 dehl, på det andra mätte upmuntras, at gifwa slike och andre underelef
tilkiänna, men effter han sielf ej förmått saken utföra,
utan andre måst honom deruti biträda, så är jag ock
ense med hwad redan deröfwer är Discoureradt.
Högwälborne H.Baron och Praesidenten: Iag är ock
af samma mening, dock at den andel, som Bergsfogden
Lewin och Advocat-Fiscalen få uti 1727 och 1728 årens
beslag, tillägges dem såsom erkiäntelo för deras möda och omkåstnad med actionen
Det

Resolverades altså: at advocat-Fiscalen behåller alle na af böterne och de
försnillade jernet för 1725 och 1726; men tredie-delen för 1727 och 1728 delas ti
hälfften, neml. för 1727 emellan Bergsfogden Lewin och Swän Ioenson och för 1728
emellan Advocat-Fiscalen och Swän Ioenson. Af 1729 års böter undfår jemwäl, effte
Advocat-Fiscalens begifwande, Swän Ioenson med honom hälfften i tertialen. Med hw
elljest anbelangar det skadestånd, som Swän Ioenson wid Extraordinarie Bergstings
Rätten fördrat till 1082 D Kmt. så kunna de honom ey bestås; ey eller kan
Kongl.Collegium, som Advocat-Fiscalens Memorial gifwer anledning til, låta honom
undfå något af Kongl.
Mayts och Cronones I denna sak fallna böter. . . . . . . . .
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501.1301
LANDZHoFDINGENS FUNCK'S STATEMENT - AHLGREEN VS. GYLLENBORG
1730 May 19

Phot. in

Ph.File 245

In Stockholm, State Archives. 1730 års Handlingar no.l.
pp.16-16[a].
Transcript:
[ph.p.l6]
1730.

Förkl. Insin: den 25 Maii

Högwälborne Hr Baron och Praesident,
Så ock
Hög- och Wälborne, Högwise och widt Lagfarne,
Respectivi Hr Vice Praesident, Herrar
Håffrättz-Rådh, och
434

samtel: Hrar Assessorer.
Som Madame Märtha Ahlgren uti sin ingifne beswärs skrift
emot min resolution af d. 20 Februarii innewarande åhr, eij
andrager några andra skiähl, än de hon uti sin förklaring
uppå Hr Cammar Herrens Högwälborne Grefwe Fredrick
Gyllenborgs ansökning anfördt; Altså her fag för min dehl
eij något ytterligare der wid att påminna: warandes
Original ["p.l6a] beswärs skriften till bemte Hr Grefwe
och Cammarherre öfwersänd. Iag förblifwer,
Högwälborne Hr Baron och Praesidentens samt
Kongl: Hoff Rättens
Westeråhs d. 19. Maii 1730.
Aldrahörsamste t
G. FUNCK.
Kongl.HåffRätten
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MINUTES OF THE COLLEGE OF MINES. METAL-TESTING
1730 May 28, Stockholm

1 page folio

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1730: p.1269.
Transcript:
Anno 1730: d: 28 Maji F.M. ps.
Högwelborne Herr Baron och Praesidenten
C. Ribbing
Herrar Assessorerne

Ad:Leijel
J: Bergenstierna
L: Benzelstierna
Em: Svedenborg.
/1.

Uplästes Kongl: Collegii advocatfiscals Memorial af d: 27
436

hujus, angående något i denna stadzens Metall wåg
Sequestrerat stångjern.
Res. Herrar Assessorerne Benzelstierna och Svedenborg
påtogo sig detta jernet att besichtiga.
/2.
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ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
Doc. 1:p.439-40 (= Doc.158D)

1730 June
L.III: 500, 505, 507

In Stockholm, Riksarkivet. Bergskollegii Arkiv.
Protokoll 1730.
June 1

Em. Swedenborg

( 2
( 3 a.m. - p.m.
( 4
L.III:500 = ( 6
(
(
8 a.m. & p.m.

"
"
"
"
"

[See below,
504]

" 505 =

(
(
(

9

"

10 .

[" "

11 a.m. & Pam.
12 a.m. & p.m.
13

"
"
"
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"
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17 a.m. & p.m.
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22 a.m. & p.m.
23

"
"
"
"
"
"

506 ]

[" " 508.11]

[" " 508.12]
[" " 509.11]
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COLLEGE OF MINES TO THE KING RE SWEDENBORG'S SALARY
1730 June 1 Stockholm

Phot. in Ph.File 246 = 7 pp.+ 1 blank
(5 sheets)

In Stockholm, in the State Archives. Bergskollegium bref till K. Mayt. 1730-34.
Transcript:
d. 1. Junij 1730.

Ink: d. 3. Junij 1730.

Stormächtigste Allernådigste Konung.
föredragit i Cabinettet på Carlberg den 4. Junii 1730 och resolveradt det
Assessor Adam Leyel får Fullmacht at wara BergsRåd: Och hwad den således
ledigblefne ordin: Assessors lönen widkommer, afgår bref til
BergsCollegium at Assessr Svedenborg den samma hafwer at åtninta.
Emedan BärgsRådet uti Eders Kongl. Maij:ts och Riksens BärgsCollegio
Anders Strömner nyligen igenom döden afgåt; ty åligger Collegium, til
följe af Regeringsformen, at hos Eders Kongl. Maj:t inkomma med sit
underdånigste förslag [ph.p.2] til Successionen, wid hwilcket tilfälle,
som den äldsta Assessoren här i Collegio Adam Leijell förtienar den
billige reflexion, i anseende ti] dess goda studier och förwärfwade
besynnerliga wettenskaper uti Bärgswäsendet, med det, som där til hörer,
både igenom mycken flit här Inrikes, som ock igenom 5. och ½ års resor
wid Utrikes Bärgswärk, jemte det, at hen år 1700. blef förordnad til
Bärgmästare uti Öster och Wäster Bärgslagen, och sed an l7l3. warit
Assessor uti detta Collegio, förutan åtskillige i Bärgslagerne honom
anförtrodde Commissioner och förrättningar, hwilcka tienster och Sysslor
hen til publici och Bärgslagens goda tienst berömmeligen förrättat; Altså
hos Eders Kongl. Majt: föreslår och recommender ar Collegium underdånigst
aldraförst bemälte [“ p.3] Assessor Adam Leijell til den vacante
BärgsRåds bestälningen, uti den underdånige förhoppning, at Eders Kongl.
Majt:, för hans berömwärda erfarenhet, samt långliga och trogna tienster
skul, i Nåder lärer täckas honom där med hugna. Därnäst anmäles i like
underdånighet Assessoren hnders Swab, hwilken för det igenom Studier,
flit och utrikes resor wid Bärgwärken inhämtade lärdom och erfarenhet år
1714. blef förordnad til Bärgmästare wid Stora Kopparbärget, och 1716.
jemte Bärgmästare bestälningen til Assessor, samt år 1720. Ordinarie
Assessors lönen här i Collegio undfådt; Och som Assessoren Johan [ " p.4]
Bergenstierna sammaledes är en wäl förtient Man, som både igenom goda
studier, flit och wistande wid de Inrikes Bärgwärken uti
Bärgswettenskaperna sig skaffat så fullkomlig erfarenhet, at hen år 1706.
blef förordnad til Notarius här uti Collegio, 1708. til Advocat Fiscal,
1713. til Secreterare, och 1719. til Assessor, samt 1720. undfåt
ordinarie Assessors lön, under hwilken tid han så wäl eftter Eders Kongl.
Majts: Nådigste befalning, som Collegii föranstaltande,hafft åtskillige
angelägen Commissioner och förrättningar wid Bärgwärken och
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uti Bärgslagerne, til Eders Kongl. Majts: samt Collegii fullkomlige goda nöje;
Altså och emedan Regerings förmen förmår, at 3ne: wid vacancer skola [ph.p.5]
föreslås; ty är hos Eders Kongl. Majt:, Collegium äfwen föranlåtit, bägge desse
Assessorer i underdånighet til denne BärgsRåds vacancen at nämna, afwaktandes
här öfwer Eders Kongl. Majts: allernådigste förordnande; hwar igenom, som
Collegium i underdånighet förmodar, at en ordinarie Assessors Lön lärer blifwa
ledig; Så hemställes til Eders Kongl. Majts: allernådigste wälbehag
underdånigst, om icke Assessoren Emanuel Swedenborg, som är ordinarie Assessor,
och effter Eders Kongl. Majts: Nådigste för honom utfärdade fullmakt af den 15.
Julii 1724., hit intils niutit Bärgmästare lönen i Fahlun, som är 800 dalr:
Smt:, må komma at tilträda den ordinarie Assessors lönen skolandes Collegium,
så snart [ " p.6] Eders Kongl. Majts: nådigste Swar härom ankommer, strax
inkomma med sit underdånigste förslag til Assessor, som då kommer at niuta
Bärgmästare lönen i Fahlun. Och Collegium framhändar med underdånigste wördnad
och lydno til döddsstunden,
Allernådigste Konung,
Eders Kongl. Majts:
J. Cederström
C. RIBBING

underderdåhnigste och troplichtigste tienare
och undersåtare

L. Benzelstierna
Stockholm dn 1.
Junii 1730
[ " p.8]

H. Bierchenius
Til
Hans Kongl. Majt:
Wår Allernådigste Konung

Detta
444

Allerunderdånigst./.
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ROYAL LETTER ON SWEDENBORG'S SALARY
1730 June 4, Carlberg

Doc. 1: pp.439-40 (= Doc.158D)
3 pp. folio

In Stockholm, State Archives. Bergskollegii arkiv. Kongl. Maij-ts Bref
för Åhren 1729-30, o. 1731: pp.248-51. Copy in Bergskoll. Huvudbok,
fol.615.
(See below - 510.02)
Transcript:
Friedrich med Guds Nåde, Sweriges,
Giöthes och Wänders Konung etc. etc. etc.
LandtGrefwe till Hessen etc. etc. etc.
Wår ynnest och nådige benägenhet med Gud altsmäcktig, Tro Man och
tienare, Praesident, så och BergsRåd och Samtele Assessorer: Wij hafwe i
nåder låtit Oss föredraga Edert underdånige förslag daterat den 1. hujus
till successionen effter framledne BergsRådett Anders Strömner, hwartill
J i underdånighet nämbt Assessorerne Adam Leijel, Anders Swab och Johan
Bergenstierna, hemställandes J derjemte Wårt nådigste wälbehag, om icke
Oss skolle täckas samtycka, at Assessoren Emanuel Swedenborg som hit in
tills allenast niutit Bergmästare löhnen i Fahlun, må åtniuta den
ordinarie Assessors löhnen som på foregående sätt effter wårt nådigste
godtfinnande torde blifwa ledig: Och som Wij i nåder för godt funnit at
å berörde ledige BergsRåds Embete utfärda wår Fullmackt för Assessoren
Leijel, samt derhos i Nåder bewillje, at Assessoren Swedenborg må
tillträda den ordinarie
Assessors Löhnen effter honom; Sa gifwe Wij Eder sådant härmed till Eder
Effterrättelse i nåder till kiänna: Befallandes Eder i det öfrige Gud
Altsmäcktig Nådeligen. Carberg den 4 Jun ii 1730.
FRIEDRICH
/0: Cederström
Till BergzCollegium angde den Ordinarie Assessors löhnen effter
BergzRådet Leijel.
[On back of page:] Till
Wårt Bergz Collegium Nådeligen.
----------------------[At foot of first page: Ankommit och uplt d. 8. Jun ii 1730.
----------------------Translation in Doc. 1: pp.439-40.
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See Swedenborgiana Letter File for transcript by Mr. T. Holm,
s.v. Holm.
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504
MINUTES OF THE COLLEGE OF MINES. DISCUSSION OF SWEDENBORG'S SALARY and
COMMISSION TO FAHLUN
1730 June 8, Stockholm

5 pp. fol. Doc. 1:p.439

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoller 1730: pp.1383-87.
Transcript:
Anno 1730
Den 8 Junii
Effter middagen närwarande.
Högwälborne H. Baron och Praesidenten:
Herrar Assessorerne:

Conrad Ribbing
J. Bergenstierna,
L. Benzelstierna,
Em. Swedenborg

= = = : = = = : = = = : = = =
p.1383:

2°

Uplästes och lades ad acta Kongl. Mayts nådige ankomne bref af d 4 Junii sidstlne
at H. Assessoren Emanuel Swedenborg, som här tills hafft 800 d Smt löön, kommer
hädaneffter medelst H. Assessoren Lejels befordran till Bergeråds beställningen,a
niuta 1200 D Smts Ordinarie Assessors lön.
3°

Föredrogs H. Assessoren Swabs och Fahlu Bergsrätts ankomne skrifwelse af d. 4
sidstlne Junii, hwaruti anhålles om Kongl. Collegii tillstånd for Bergslagen, at
för detta år få betiena sig af kohlnings arbete på de ifrån stora Kopparberget
längst aflägne bergsfrälse skogarne, hälst icke allenast fäldte mihlweder blifwit
för mången öfrige och oupkohlade i förlidit år, utan ock sielfwa skogarnes wäxt o
aflägenhet til inset nyttigare kunna emploijeras, och Kohlstegringen här igenom
äfwen til en stor dehl blir hämmad.
Desutan anhåller H. Assessoren Swab och Bergsrätten så wäl uti denna, som deras
förra skrifwelse af d 7 Januarii sidstledne, at Herrar Assessorerne Bergenstierna
och Emanuel Swedenborg måge blifwa committerade at nu uti sommar i ögnasickte tag
åfwannämnde frälseskogar då bäst erfaras kunde, och Kongl. Collegium således må
hafwa sig bekant, till hwad understöd för Kåpparwärcket antingen i Kohl, bräder,
grufwe- och råstwed, eller annat, som till Brukswäsendet behöfwes merbemte
frälseskogar kunde få anwändas.
Resolutio: Afwår swar till H. Assessoren Swab och Bergsrätten, at hwad den
begiärta besicktningen öfwer Bergsfrälse skogarne angår, så will Kongl. Collegiu
för samma förrättnings angelägenhet skull, committera Herrar Assessorerne
Bergenstierna och Swedenborg, at nu i sommar bemälte bergsfrälse skogars besicktning företaga, sedan de, till underdånigt föllie af Kongl. Mayts nådigst
meddelte instruction af d 24 Maji 1726 förrättat den wid Edske masugn I
Gestrikeland ännu återstående, undersökningen, låtandes Kongl. Collegium der före
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des bref till wälbemälte Herrar Assessorer derom afhå. Men beträffande rese- och
underrhålds penningar som wid denna förrättning erfordras, så komma
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de icke at tagas af Kongl. May-- och Cronans medel, utan af de l0,000
D Kmt, som, effter den år 1724 uti Fahlun hållne Kongl. Commissionens
resolution, årligen utaf afrads medlen anslås til Kohl och weds
anskaffande, samt flotledningarnes befordrande wid stora Kåpparberget.
Sedan kom på discours om H. Assessoren Swabs och BergsRättens giorda
ansökning, at, för detta år, få Kohla på de ifrån Kopparwärcket längst
aflägne Bergsfrälse-skogarne, och tyckte Kongl. Collegium, at det
skulle gå för långt ut på tiden, om med Kohlningarne skulle
innehållas, til1 des Herrar Assessorerne tagit Bergsfrälse skogarne
uti besicktning .
Kongl. Collegium fant derföre för godt, at H. Assessoren Swab och
Bergsrätten swares, at Bergslagen effterlåtas, at för innewarande år
Kohla på offtanämnde Bergsfrälse skogar, med samma wilkor, som det år
l728 d 22 Martii och l729 d 24 April blifwit effterlåtit, såsom ock at
hädaneffter ingen praetext tages deraf, at flere mihlweder blifwit
fäldte, än som upkoladts utan måste alt hwad nu i år fälles, det mästa
som ske kan till Kohlning anwändas.
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505.11
MINUTES OF THE COLLEGE OF MINES - COMMISSION TO FAHLUN APPOINTED
1730 June 10, Stockholm

2 pp. folio

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll l730: pp.1433-34
Trancript:
sic.

Anno 1720 [=1730]

Den lO Junii
Förmiddagen närwarande
Högwälborne H. Baron och Praesidenten:
Herr Bergsrådett:
Herrar Assessorerne:

Conrad Ribbing;
Adam Leijell;
Lars Benzelstierna,
Em. Swedenborg

Herr Bergarådet Cederstedt opasslig; Berr Assessor Benzelstierna
sic.
[= Berganntierna] hindrad uti Commissionen öfwer det Dippelska
owäsendet.
=== : === : ===
456

7°
Justerades det bref, som till Herrar Assessorerne Bergenstierna och
Swedenborg kommer at afgå, hwarutinnan dem committeras, at nu i
sommar om Bergsfrälse skogarnes beskaffenhet omkring Fahlun undersöka, med mera; hwarom H. Assessoren Swab och Bergsrätten uti Kongl:
Collegio giort ansökning.
8°
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506
College of Mines to Assessors Bergenstierna and Swedenborg.
1730,

June 10,

Stockholm.

6 pp. Folio

In the State Archvies, Stockholm. Bergskollegii
Arkiv, “Kongl: Mayts och Riksens Bergscollegii Registratur
För Åhr 1730”, pp. 1139-1144

Not translated. See Doc, 1: p.439 (= Doc 158 C,D)

Stochkolm d. 10 Junij A: 1730.
Til Herrar Assessorerne Bergenstierna ock
Swedenborg at besigktiga BergsFrälse skogarna
wid Fahlun. Item at undersökis om Lannefors
Hammare wärcks tilstand.
Uti Kongl: Collegio hafwer Assessoren Wilborne Herr
Anders Swab ock Stora KopparBärgs Rätt begiärdt, thet
Kongl: wille committera Herrar Assesorernne, at, så
snart than at hans Kongl: Mayt: i nåder anbefalte undersökningen wid Jän wärken näst in til Fahlun ock awesta
är til ända brakt, the då motte taga under sin besitning
Fahlu Bergslags Frälse skogar, isynerhet them som längst
ifrån Koppar wärcket äro belänge, på thet the måtte blifwa
rätteligen tiende til sin beskaff enhet, ook hwar til
kunna finnas bäst tienlige at brukas, samt at the efter
förregången besökning må komma at delas til wisse usus
Bergalagen til tienst ock understöd, en dehl eller the
längst aflägsne skogarna til Kohlning, ock en dehl til
bruket, sågning med mera. Så aldenstund Kongl: Collegium
anser för mycket nödigt, thet ofwanberörae Bärgs Frä;se
skogar moga uti noga ock behörig besitning tagas, på thet
Kongl: Collegium må få fulkomlig underrättelse i hwad
stånd ock af hwad för beskaffenhet the nu förtiden äro,
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samt hwad disposition ock förfatning man sedan kan pröfwa wara
nyttigast at giöra med samma skog, til Bergslagens gagn
understöd ock tienst, då har Kongl: Collegium här med welat
anmoda Herrar Assessorerne, thet wille the, efter sin fuländade
förrättning ock undersökning wid Eldsks Mas ugn, begifwa sig til
Stora Kopparbergs lagens Frälseskogar ock them igenom fåra samt
uti besikning taga huru the nu äro beskafade, ock I ansende ther
til huru the bäst ock nyttigast skulle stå at disponeras til
Bergalagens förnödenheter ock betieningar med Kohlningar
brädesågningar, ock dylike nödtorfter, förwäntandes Kongl:
Collegium Herrar Assessorernas berättelse Så wäl om merberörde
skogars tilstånd ock beskafenhet, såsom ock theras tanckar ock
utlåtelse om samma skogare bästa nyttiande ock anwändande til
sina wissa usus.
Hwad rese ock underhåls peningarna angår til thenna
förrätningen för Assessorerna ock Notarien, Så har Kongl:
Collegium therem låtit afgå bref til Herr Assessoren Swab, at
medel komma ther til at tagas af the peningar, hwilcka then i
Fahlun hålne Kongl: Commissionen igenom thes resolution årligen
anslagit, til kohls ock Weds anskafande för Kopparwärcket.
Eljest lärer Herrar Assessorerne sig erindra, huru tid
ofter annan blifwit klagat öfwer Lannafors hammar,
såsom mycket præjudicabel för örebro Factorie, ock huru Kongl:
Mayt: ock Ricksens Krigs Collegium igenom bref til Kongl:
Collegium af then 2 septembris näst förledit år begiärt, at then
tilförordnade Hammar Commissionen måtte då straxt företaga sig och
afhielpa wälbemälte Kongl: Krigs Collegii anförde, ock nu här hos
fogade beswär emöt berërde Hammar-Wärk; men emedan thetta ärendet
näst förflutne år ey kom at tagas under händerne, Så är angelägit,
at thet i år må ske ock bringas til slut, hwar-
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före Herar Assessorerne wille tagen wägen ifrån Fahlun
til Lannafors hammarwärk, ock likmätigt sin förre undfägne instruction til
hammar commissions förrätningen, där undersöka om samma hammars tilstånd
ock hwad tilgang ther är på wed ock Kohl, utom Örebro Factories ock andra
nästgransande wärks förfang, samt ther om til Kongl: Collegium ingifwa sin
berättelse ock utlåtelse.

C: Ribbing.
A: Leijel L: Benselsterna.
Ol: Colling.
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508
LETTER TO THE KING ON SWEDENBORG'S SEAT IN COLLEGE OF MINES
1730 June 11, Stockholm

9 pp. folio
Phot. in Ph.File 247 of 1st &

last

page
In Stockholm, State Archives. Berge-Collegii Bref 1730-34. Contains only a
reference to Swedenborg.
"Bref till K. angående den genom Assessor Swedenborgs flyttning lediga
assoress bestallning i B."
Transcript:
[lst.p.] 1730. d. 11. Junii

present. dn 15. Junii 1730.

Stormäcktigste Allernådigste Konung.
anmält i Cabinettet på Carlberg d. 12 Aug. 1730 och upskutit. foredragit i
Cabinettet d. 15. Sept. 1730. och resol. at Bergmäst: Giöran Wallerius får
fullmacht på denne Assessors bestälningen med Fahlu Bergmästar lön.
Som Eders. Kongl: Maijtts allernådigst behagat förordna Assessoren Adam
Leijel till Bergzråd här utj Eders Kongl: Maijttz ock Riksens
BergzCollegio, och bifalla, at Assessoren Emanuel Svedenborg kommer at
tilträda den ordinarie Assessors Löhnen, hwarigenom nu en Assessors
/tienst
No 25.
Assessors tienst i BergsCollegio./ Annot.
[last p.]

Eders Kongl. Maijttz allernådigste welbehag och
förordnande härutinnan afwacktar Collegium med underdånigste förblifwande
Allernådigste Konung
Eders Kongl: Maijttz

underdåhnigste och troplichtigste tienare och undersåtare
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C. RIBBING
AD: LEIJELL

J: BERGENSTIERNA:

L: BENZELSTIERNA

EM: SWEDENBORG./.
Stockholm d: 11 Junii
A° l730.

H. Bierchenius

Till Hans Kl. Mtt underd: förslag till en ledig assessors beställningz
besättjande I BergzCollegio.
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508.11
MINUTES OF THE COLLEGE OF MINES. CASE OF ANDRARUM AND LOFWER WORKS
1730 June 17, Stockholm

2 pp. folio

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1730: pp.1532, 1534.
Transcript:
Anno 1730
Den 17 Junii
För middagen närwarande
Högwälborne H. Baron och Praesiden
ten:
Herr Bergsrådet:
Herrar Assessororne:

Conrad Ribbing;
Adam Leijell;
J. Bergenstierna,
L. Benzelstierna,
Em. Swedenborg.
5°

p.1523: Sedan Kongl. Collegium under d 26 och 27 Maji sidstledne widare
recapitulerat acta uti saken emellan Andrarums och Lofwers Alune Bruks
interesaenterne, så företog sig nu Kongl. Collegium berörde sak till
afgörando. . . . . /1. Påberopa sig Andrarums Bruks interessenterne
det privilegium, som år 1637 under danaka regeringen blifwit för detta
Bruk utgifwit, hwarmed som det bewisas wil, at andra derigenom skulle
wara betagit nagot Alunbruk inrätta, . . .
Kongl. Collegium defant deraf, at det allenast är gifwit på 10 år för
Beckiska huset. . . [samt att] . . .
" 1525: berörde privilegium under en dansk regering utgifwit, och synes
således ej extendera sig längre än allenast til Skåne. . . . .
" 1531-2: Herr Assessor Benzelstierna: Det tyckes mig war klart, at
när flere wärck warda inrättade priset då wä1 skulle falla, men då blifwor
frågan, om på privatorum lucrum och profit bör mere hafwas afseende, än uppå
Publici nytta.
Herr Assessor Swedenborg: Det tyckes quaestionen blifwa om för
abundance af en wahra uplag sker, och för en ringa debit Bruken ruineras, då
icke är bättre et wist at conservera.
Högwälborne H. Baron och Praesidenten: Debiten tyckes wäl kunna erhållas, om alunen är god, och ken sälljas för godt och bättre pris, än den
utländaka.
Herr Bergsrådet Leijell: Den effterrättelse och uträkrdng har man wä1,
at wår Alun kan tilwärkas til så godt pris, som i Engeland. . . . . . .
" 1534:
Herr Assessor Swedenborg: At balancera Engelsmannen uppå de
utländdke orter i alunhandelen, det lärer ej gå an, ty utom tillwärckningz
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omkostnaden här her mon ock den swårigheten med drygare omkåstnad, än på de
utrikes orterne, såsom i utskeppning, asseuerance, tull och annat.
" 1537: [Diskuterades vidare om skogen etc.] Eljest blef denna gången här
wid ej något mera tillgiordt.
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508.12
Minutes of the College of Mines. Case of Andrarum Works
and Lofwer Alum Works continued.
1730, June 20, Stockholm.

2 pp.Fol.

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoller 1730
p.1602-3.
/Rollas in 508.a/
=== : === : ===
2°
p.1596

p.1599

p.1601.

Contimlerades med saken emellan Andrarums och Lofwers
Alunebruks interessenter......
Herr Assessor Bergenstierna: Denna här saken
förorsakar nog bekymmer och efftertancka. . . .Så hafwer,när
Interessenterne uti Lofwer sökte, at deresammastädes få
inrätta Alunwärcket, Kongl. Collegium det icke kunnat
afslå, utan meddelt dem Privilegium på 3 pannor tills
widare. Derpå hafwa de sig förlitt och bygt wärcket.
Skulle de nu derwid icke bibehållas, då blefwo all deras
möde och omkåstnad fåfäng, och de kommo till deras
wälfärd at lida. Det blifwer fördenskull en både swår
och angelägen deliberation, på hwad sät denne sak wid
så fatte omständigheter må kunna bemedlas och hielpas.
Högwälborne H.Baron och Praesidenten: Det synes
omöjeligit, at kunna prevaeniera de utländske uti
alunhandelen med så ringa quantitet, som här i Riket
åstadkommas, men som afseendet bör blifwa deruppå, at
öka wåra producter, så wäl som de främmande, så skulle
ock tyckas, at ju större tillwarckningen ar ju mere
drages för en sådan retour-wahra främmande peningar i
landet, och stadnar således winsten här
Herr Assessor Benzelstierna: Går man till det
fundamentet, at en större tillwärckning skulle wara för
Riket nyttig: Så står det wäl fast, at Andrarum ej bör
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betaga andra at byggia; men så måste wäl observeras,
at wahran är af den godhet, och till sådan quantitet,
at hon kan afsättias. Intet seer j ag Andrarums Alun kan
der till förslå, om man wil tränga sig in med de främmande
i handeln, men det kommer deruppå an, huru man
ken wahran till qualiteten uparbeta och sedan förstår
henne på åtskillige ställen at debitera.
Herr Assessor Swedenborg. De utländske och I
synnerhet de Engelske, sittia i possession af debiten
så wida, at deras tillwärckning är större och kan
fournera många orter der c~ed. Om wy här sökia debit,
för wår Ahlun, på de orter, hwaräst de hafwa sin handel,
så weta de wähl, at taga sine praecautioner deremot, och
då blifwer omsorgen, huru man med dem må hålla balancen.
Herr Bergsrådet Leijell: Hwad Debiten af en
wabra angår, så ankommer det mäst på en köpmans speculation
och försichtighet; när wahrar: är god och sälljes för
godt pris, så felar wäl intet consumtion.
.
. . . . . . . . . . . . . . .
p. 1611

Men för öfrigt fant Kongl. Collegium för godt, at
upkalla Parterne i denna saak, neml. fru grefwinnan Pipers
Secretterare Johan Hylling, och Majoren Beck, samt H. Lagman
Rottlieb ....
/Den 22 Junii p.l648, beslöts, "at Kongl.Collegium
ej wil anstå, at derwid något widare tilgiöra,
innan Hans Mayt öfwer alt detta något behagat sig
utlåta."/

469

470

509
J. BERGENSTIERNA AND E. SWEDENBORG TO COLLEGE OF MINES - ON SMELTING
OVENS
1730 June 23

Phot. in Ph.File 248 = 2 pp.
L.II: 229

In Stockholm, State Archives. Bergskolleg. Arkiv. Bref och suppliker l730
I: p.270.
Transcript:
[ph.270]Praes: och uplst d. 23 Junii 1730. och afgåt bref til Bärgmästre
Bellander.
Högwälborne Hr Baron och Praesident
så ock
Wälborne Herrar BergsRåder och Assessorer.
Såsom Wij; med det första, som sig giöra låter, ärna uthresa till Gefle
och sedan till Edske masugn uti Gestrikeland, att därsammastädes, tillika
med General Majoren och Landshöfdingen, högwälborne Hr Grefwe Carl
Bielcke, till underdånigt följe af Hans Kongl. Maijts nådiga Instruction,
undersöka om bde masugn, samt dess tillgång uppå skog, och huru wida han
som klagat blifwit, med kohlköp må praejudicera Stora Kopparberget;
hafwandes Wij redan härom skrifwit till wälbe Hr General Major och
Landshöfdingen, och wänte nu uppå dess swar; så emedan det will wara
nödigt, att wederbörande Bergsbetiente, äfwen som det skedt
[ph.270a]
wid jernwärcken uti Kopparbergs Höfdingedöme, måge wara wid denne
förrättning tillstädes; ty hemställes ödmiukel: om icke Högwälborne Hr
Baron och Praesidenten, samt Kongl: BergsCollegium skulle täckas befalla
Bergmästaren Hr Thore Bellander, samt Bergafogden Lars Sundberg, att till
den dag som af Commission kan blifwa utsatt och Bergmästaren notificerad,
sig hoos Commission wid Edake Masugn infinna.
Wij förblifwa
Högwälborne Hr Barons ock
Praesidentens
samt
Hogl: Kongl: Bergs Collegii
ödmiuke tienare
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J: BERGENSTIERMA. EM: SWEDENBORG.
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509. 11
NOTIFICATION CONCERNING COMMISSION TO FISKE BLAST FURNACE
1730 June 23, Stockholm

2 pp. folio

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1730: pp.1662-63.
Transcript:
Anno 1730. D: 23 Junii.
F. M. ps.
Högwelborne Herr Baron ock
Praesidenten
Herr Bergzrådet
Herrar Assessorerne

Conrad Ribbing
A.
J.
L.
E.

Leijel
Bergenatierna
Benzelstierna
Svedenborg.

=== : === : ===
4.
Herrar Assessorerne Bergenatierna och Svedenborg begiära
skriftel. att Kl. Collegium wille anbefalla Bergmästaren
Bellander och Bergzfogden Lindberg,att till den dag, som
commissionen wid fiske Masugn kan blifwa utsatt ock
Notificerad, sig dersammastädes infinna, emedan det för
474

Commissionen är nödigt, att Bergzbetienterne der wid är till
hands.
Res. Bifalles, och afgår förthenskull bref ock ordres här
om till Bergmästaren Bellander, hwilken ock här om har at
tillsäga Bergzfogden.
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509.12
F. GYLLENBORG'S STATEMENT
1730 June 25

Phot. in Ph.File 249 = 5 pp.

In Stockholm, State Arehives. 1730 års Handlingar no.1:
pp.17-19.
Transcript:
[p.l7]

Förkl- Insin: dn 25 Junii 1730.
Dito Cop: extrad.
Högwälborne Herr Baron och Praesident
så och
Hög- och wälborne Herrar, Herr Vice Praesident Herrar HöffRätts Råd och samtele
Herrar Assessorer

Högwälborne Herr Baron och Praesidenten samt Högl. Kongl. HoffRätten
hembäres en ödmiuk Taksäijelse för nådgunstig Commun- ication af Mad:
Martha Ahlgrens Insin uerade beswär öfwer Landzhöfdingens Högwälborne
Herr Baron Funeks emellan mig och
[" 17a] henne d 20 sidstlne Februarij fälte Resolution angående 2848 D 22/: Kmts
for dran jämte 8 D l6/: Smts expenser. Och emedan iag billigt drar
betänkande wid,
i detta klara måhl Högwälborne herr Baron och
Praesidenten samt Högl Kongl. Hoff Rätten med någon widlöfftighet att
beswärlig falla, ty refererar fag mig i ödmiukheet på sielfwa Acten och
hwad hoos herr Baron och Landshöfdingen passerat är hwilken härjemte i
ödmiukhet bijfogas och sakens Rätta sammanhang föreställa lärer, samt
wijsa att herr Baron och Landzhöfdingen, i anledning af de skiähl å
ömse sidor då framförde blifwit, sin Resolution på lag och Kongl
Förordningar Rättwijsligen grundats.
Det will iag allenast i lijka ödmiukheet anföra att Madame Ahlgrens till
Herrar
[" l8] Assessorerne Swedenborg ock Benzelstierna ingifne Räkningar lit: A
et B. äro med et klart Saldo slutne till d 14 Novemb: 1729 utan
något förbehåld, i afseende hwartill iag dem för goda och
odisputerlige emottagit, och till föllje där af om execution där å
anhållit, och ehuruwähl Madame Ahlgren tillförende uti en hoos herr
Baron
ock Landzhöfdingen ingifwen Formerad praetensions Räkning af
d l5
Decemb: l729 Lit: D. Debiterat mig för åtskillige påster
hwilka iag med Contra Räkning Lit: E. förklarat hwarigenom hon
redan begynt att söka mig som sin Rätta Man, så har hon un hoos
Högwälborne Herr Baron och Praesidenten och Högl Kongl HoffRätten
formerat sig samma praetensioner hoos Herrar Assessorerne som de
wid des Supplique allegerade Räkningar ut tryckeligen utwijsa,
477

des Intention har här wid ju intet annat warit än att draga detta
måhl i Mörkhet, samt besmycka sin tahlan som i sig sielf
obillig och utan skiähl är, fruchtan

klara

[" 18a] des elliest den plicht som henne öfwer hufwudet hänger för det hon
onödigt sig öfwer Hr Baron och Landzhöfdingens Resolution beswärat.
Skulle hon förmena sig hafwa någon fordrar hoos Herrer Assessorerne
Benzelstierna och Swedenborg
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må hon hålla sig till dem bäst hon gitter, Men som Högwälborne herr
Baron och Praesidenten och Högl Kongl. HoffRätten Nådgunstigast lärer
finna det Madame Ahlgrens intention här wid eij annat wara än att
winna tijdsens utdrächt, på det iag må wara så mycket längre i
mistning både af de 2848 D 22/: Kmt som och 106 sktt, stångjärn, som
äro Sequestrerade för 1757 D Smidarlön anhåller iag det Eders
Exellence och Högl Kongl HoffRätten mig HögRättwijsligen tächtes
tillerkiänna interesse samt expenser och skadestånd effter hoosgående
designation och med all wördnad förblifwer
Högwälborne Herr Baron och Praesidentens
samt
Höglofl Kongl, HoffRättens
Ödmiukeste tienare
F. GYLLENBORG
[ph.19]
Förteckning på Experser
D Smt

Charta Sigillata till förklaringen uti Högl. Kongl. HoffRätten - - -

l l6/:

Resolutions utlösen med Charta
Sigillata - - - - - - - - - - - - - - - 3 Hinder, tidzspillan och skade stånd

50 480

Summa Smt

-------54 D16/:

F. GYLLENBORG
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509.13
STATMENT OF CASE, M.AHLGREN/F.GYLLENBORG + LIST OF DOCUMENTS
1730 - up to June 25

Phot. in Ph.File 250 = 2 pp.

In Stockholm, Rikearkivet. 1730 års Handlingar No. 1.
Transcript:

[ph.1] Rotullus Actorum uti Supplications saken emellan Hustru Märta Ahlgren och
Ca~narherren Högwälborne Grefwe Fredric Gyllenborg, angde beswär, som den
förre anförer öfwer B. Landshöfdingens Wälborne Baron Gustaf Funcks Resol. a
d. 20 Febr. 1730; hwarutinnan hon, twänne af henne tilstådde och af förre
Possessorerne til Bärgsmans hammaren uti Skinskattebärg, uppå den sedmere
transporterade skuldposter, den ene på 2240. D, 16 ./. och den andra uppa 60
D 6 ./. Kmt, skyldig förklaras at betala; sedan de för honom utsmidde 109.
Skpd. 9 ½ tt: stångjärn a 16 ½ D Skpdet. därpå godegiorde blifwit; oaktadt h
äfter räkning öfwer förwaltningen af berde hammare långt mera skal hatwa at
fordra: hwaröf, innan contractet med henne exapirerat, ingen fulkomlig
liquidation anställas kunnat; Utdragen som följer:
1727. d. 15. Sept. Arrende-Contract: fol.9 verso et fol. 38. verso.
1729. d. 19. Maj Transt af Kiöpe-Contractet; fol. 11.
----- d. 27 ditto af Assessor Swedenborgs bref; fol. 11. verso, Lit. E.
d. 35 Octob. Extr. af gref Gyllenborgs bref; fol. 14. verso
d. 6 Nov: Märta Ahlgrens Räkning med Swedenborg; fol. 24.

[ph 2] 1729. d. 14. Nov: Märta Ahlgrens Räkning med Assessoren Benzelstierna; fol
21.
-----d. 28 ditto Swedenborgs Transport; fol. 4. verso, Lit. B. et fol. 28
Lit. B.
d. 2 Dec: Benzelstiernas Transport; fol. 4. verso, Lit: A. et fol.
28. Lit. A.
d. 5 d° Gyllenborgs ansökning med Hl. Landshöfdingens communications
Resol. fol. 4. et 27.
d. 15 Dec: Räkning med gref Gyllenborg; fol. 30. verso
Ditto

Marta Ahlgrens förklaring; fol. 5. et 29 som
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d. 18 ejusd. blifwit til gref Gyllenborg extraderad; fol. 29.
Sine Dato Gyllenborgs Memorial; fol. 33.
1730. d. 6. Jan: Gyllenborgs Räkning; fol. 34.
d.20 FebrS H.Landshöfdingens Resol. fol. 3.
Sine dato Märta Ahlgrens Supplique; fol. 6
d.17 Mart: Ahlgrens Räkning med Benzelstierna och Swedenborg;
d.13 April Beswären; fol. ·/. som

fol.l2:vers

d.14 d° blifwit communicerade; fol. 42. verso.
d.25 Maj H Landshöfdingens förklaring; fol. l6
d.25 Jun: Förklarar sig gref Gyllenborg; f. 17:
-----------------
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5l0
MINUTES OF THE COLLEGE OF MINES. EXPENSES FOR COMMISSION
1730 June 26, Stockholm

2 pp. folio
486

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll, 1730: pp.1671-72.
Transcript:
Anno 1730 D: 26 Junii
487

Högwelborne Herr Baron ock
Praesidenten
Herr Bergzrådet
Herrar Assessorerne

Conrad Ribbing
A. Leijel
J. Bergonatierna
L. Benzelstierna
Em. Svedenborg
488

=== : === : ===
5.
Sammaledes resolverades att som Herrar Assessorerne Bergenstierna
och Svedenborg tillika med Notarien Bergenstierna komma innom
kort att resa bort på den öfwer Hammar ock jern-werken omkring
489

Stora Kopparbergzlagen anbefalte Commissionen; Altså kommer ock
för dem nödige rese ock underhålls medel af diverse upbörder utj
hwita pgr att utassigneras till en summa för Herrar Assessorerne
hwardera af 130. D.S: och för Notarien 50 D.S: hwarföre wid återkomsten behörig reckning giöres.
6.
490
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510.01
SWEDENBORG'S SIGNATURE
1730 June 30, Stockholm

Phot. in Ph.File 251 = 1 page
492

In Falun, Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag Biblioteket.
Ankom. bref 9. 1720-30. Ankomna Bref till
Berghauptmanskontoret, Bref IX: p.812.
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510.02
DRAFT ORDER FOR SWEDENBORG TO RECEIVE THE SALARY OF
ORDINARY ASSESSOR
1730 [June]

2 pp. fol.
See above - 503

In Stockholm, Rikearkivet: Registratur för Inrikes
Civil Expedition, 1730: pp.450-50 ½
Transcript:
Junius 1730
Till Bergs Collegium
angående den ordinarie
Assessors lönen effter
Bergs Rådet Leijell

O. Cederström
Friedrich etc. etc.

Wij hafwe i nåder låtit 0ss föredraga Edert underdånige förslag dateradt d: 1. hu~us till succeacionen
effter framledne BergsRådet Anders Strömner, hwar till
J. i underdånighet nämdt Assessorerne Adam Leijell,
Anders Suab och Iohan Bergenstierna, hemställandes J
därjemte Wårt nådigate wälbehag, om icke Oas skulle
täckias samtijcka, att Assessoren Emanuel Suedenborg
som hit intills allenast niutit Bergmästare lönen i
Fahlun, må åtniuta den ordinarie Assessors löhnen som
på föregående sätt effter Wårt nådigste godtfinnande
torde blifwa ledig. Och som Wij i nåder för godt funnit,
at å berörde ledige BergsRåds embete utfärda Wår full
macht för Assessoren Leyel, samt härhoos i nåder bewillje, att Assessoren Suedenborg må tillträda den
ordinarie löhnen effter honom: Så gifwe Wij Eder sådant härmed till Eder effterrättelse i nåder tillkiänna. Och befaller.
Friedrich
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510.03----------------511
510.03
EXPENSES FOR SWEDENBORG AND BENZELSTIERNA COMMISSION
1730
In BärgsRättens Protocoll åhr l730: pp.443-44, 555-56.
"Omkostnad wid undersökningen öfwer Bergzfrelse-Skogarne,"
etc. - Merely a note.
510.11 = 511.01

511
ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
1730 July

Doc. 1: p.440 (= Doc.158D)

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoller 1730.
July 3
4
6
8
9
14

Em. Swedenborg
"
"
"
"
"
497

l5
16

"
"

[Note: This is the last session in July. None in
August.]
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511.01
LAWSUIT AGAINST MÄRTA AHLGREEN
1730 July 6, Stockholm

3 pp. folio

In Stockholm, Rikearkivet: Svea hoträtts arkiv.
Resolutions Bok för åhr 1730: pp.401-2.
Transcript:
Kongl. Mayts och Riksens Swea Hof-Rätts resolution, uppå de, emellan
Hustru Märta Ahlgreen och Cammarherren HögWälborne Grefwe Fredrich
Gyllenborg, wäxlade skriffter, angående Hustru Ahlgreens der öfwer anförde
beswär at, oachtadt de twenne Skuld påster, som Assessorerne uti Kongl.
Maytts Bärgs-Collegio Edle och Wälbördige
Lars Benzelstierna och Emanuel Swedenborg hoos henne hafwa, tilsamman uppå
2848 Dr 22/: Kopmt, hwilka uppå Cammarherren Gyllenborg transporterade
blifwit, skola bestå af interims Saldo i räkningarne af d. 6 och 14.
November 1729, och således for liqvide icke skola kunna ansees; hafwar
icke des mindre Herr Lands höfdingen Wälborne Baron Gustaf Funck, igenom
Resolution af d. 20. februari innewarande åhr, anbefalt Crono
Befallningsman i orten, at innom en månads dag effter resolutions datum
berörde 2848 Dr 22 öre Kopmt af henne at utexequera, Jemte 8 Dr 16 öre
Silfrmts expenser, dock at af skuldfordrings Summan effter Cammarherrene
begifwande, 109 Skep. 9 1/2 11b för hans räkning utsmidt Stångjern å 16
1/2 Dr Skeppdet afräknas borde, med mehra i Skrifwen i Stockholm d. 6
Julii 1730.
Kongl. HofRätten hafwer af Parternas wäxlade skriffter, samt Herr
Baronens och Lands höfdingen Funcks insände förklaring, om detta måhls
beskaffenhet sig underrättad giordt, pröfwandes skiäh- ligt, Herr
Executorens ofwan förmälte resolution at gilla och städfästa, så at sedan
1757 Dr, såsom smidarelön för 109 Skepp. 9 ½ 11b stångjern, blifwit
afdragne af ofwan berde 2848 Dr 22 öre Kopmt, bör hustru Ahlgreen resten,
som är 1091 Dr 22 öre, samt de 109 Skpd 9 ½ 11b stångjern, til Grefwen och
Cammarherren Gyllenborg utbetala och aflefwerera; Henne dock obetagit wid
behörig Domstohl, st soka wederbUrande fdr dea formenta fordringar, och
med dem lagligen der om utföra.
Petter Scheffer.
H: Olilvercrona. E.Ehrenhielm./.
L: Ehrenstam. Joh. Fridd. Ullf
HögWälbne Hr B: och Praesid:
Hrr H: R: R: och Assrr
JL/ HO/ EE/ LE/ JFU
Joh: Elvius

500

501

511.11
BERGENSTIERNA & SWEDENBORG TO JOH ALLANDRÉ SWAB
1730,July 7,Stockholm.

2 pp Fol.

In: Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags Archives,
Falun.
Ankomne Bref,Resolutioner och Bemisser till Bergmästare
Embetet åren 1720-1750. PP.813-16.

Wälborne Hr Assessor.

Bet hafwer uppå wår skritwelse General Majoren
och Landshöfdingen Högwälborne Hr Grefwe Carl Bielcke
lemnat 0s dess swar af d. 22dra nästledne Junii,att han
hade notificerat,så wäl Herrar Interessenterne uthi Edske
Masugn,som ock betienten därssammastädes,att man med det
första ärnade wid bde Masugn den at Hans Kongl: M:t anbefalte Commissions förrättningen företaga,hwartill om
sielfwa terminen skullc lemnas widare notification. Och
som wiJ med påsten pa Gefle nästkommande torsdag ärna
af wälbte Hr General Major och Landshöfdinge begära,det
han behagade till den 24de nästkommande Julii utsättia
terminen till bde Comrnissions förrättning wid Edeke
Masugn, så hafwa Wij icke underlåta skolat,att sådant Hr
Assessoren tienstel: förständiga, som lärer finna nödigt
och behaga,att foga den anstalt,att Stora Kopparbergs
lagens fullmächtige sig då kunde hoos Commission inställa.
Och Wij förblifwa

502

Wälborne Hr Asessorens hörsame
tienare
J: Bergenstierna. Em:
Swedenborg.
Stockholm d. 7de-- Julii 1730.
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511.12
Jesper Swedberg to Rosenadler
Tafel,1Doc. /93 - Translation
1730, August 14.

2 pp.Fol.

In the Royal Swedish Academy of Sciences. Bergius Bref-Samling. Tom.IV.
pp.51-2.
Welborne Hr Cancellie Råd,
Högdtähr. Hr Broder.
Ex orig.

Jag har nu bekommit ifrå Lindköping Facult.Theol.
censur öfwer min America Illuminata, och ifrå wederbörande i Götheborg censur öfwer min Epistel Postilla.
Så att jag intet ser något wara som hindrar at the
ju motte tryckias. Förmodar och här med tienstl. min
Kr Proder beder at han tilståndet til tryckiandet,
i förmågo af thess embete, mig gunstigt meddelar.
För öfrigt förblifwer jag, näst troget anbefallande
i Gudz mechtige beskyd, städze
Welborne Hr Cancellierådets
Min HHr Broders
Tienstberedwilligste Tre
J.Swedberg.

Brunsbo d.14.
Aug. 1730
Min Catechtsmi gudelige öfning låter jag nu
här tryckia igen. Blifwer ferdig til Michelmesso, wil
Gud. Sedan åstundar jag med then bedagade Simeone
skiljas hädan.
Welborne Hr CancelliRåd, Hr Rosenadler,
Stockholm.
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512
J.Unge to Swedenborg.
2 pp. 4:o
1730, August 24, Lidkiöping.
In the Royal Swedish Academy of Sciences.
Bergius Bref-Samling_Tom.XVI. pp.293-4.
Copy in Swedenborg Society, London.

Ex.orig.

Min högt-- K.Bror!

Thet lärer wara min K. Bror bekant huru som Brunsbo åter igen genom
en häftig wådeld, emellan d 18 och 19 Aug. är åter uti aska larder, och
trade så när Biskopen sielf blefwet innebränd. Then store träbyggningen
med Stenhuset geck åt, och alt hwad ther uti war. Silfret i Kistan kom ut
så mycket thet war, men alt hwad som framme war til dagliget bruk, är
förlorat. Alla K.Fars tryckta skrifter, the nu omtryckta Catechesen, alla
manuscripter, undantagne et Exemplar af Epistel Postillan, och lefwernes
beskrifningen, med hela thet öfriga Bibliothecet, 1igger alt i asko.
Thenna senare skaden är fast större än then i förra branden.
Bancosedlarna kommo ut 3 st: Em på 900 Dr 2 på
1060 Dr. 3 på 1686 R.D. sp. om iag mins ret.
iag mente at thet hade waret 4 Banco Sedlar, thet
min K.Bror lärer weta som sidst tog ut interesset.
För än B.Swab reste ut gaf Piskopen honom genom
en Zedel tilfifft på alt hwad han på honom kostadt,
som ansenliget war. Boktryckaren then Skielmen
her emot mit råd och samtycke, öfwertalt Biskopen
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at trycka om Catechesen, hwarföre han fåt ansenliga
penningar, at Riskopen nu står i giäl i Domkyrkian
för 700 Dr Smt, och boken ligger i aska. Näst en
flitig hälsning förblifwer
Min K.Brors
hörsamste tre
J.Unge.
Lidkiöp.d.24 Aug.
1730.
NB. til den samma./Swedenborg/
510

Translation in Doc. 1: p.353 (= Doc.114)
LM p.441
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513
ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
1730 Sept.

Doc. 1: p.440 (= Doc.158D)

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1730.
September 10
11
12
14
15

absent
"
"
"
"

16 & 17 Joint meeting with
Cammar Collegium
18

absent

19

"

22
23 a.m. & p.m.
24

[See 513.11]

Em. Swedenborg
"
"
513

25 a.m. & p.m.

"

26

"

28 a.m. & p.m.
30 a.m. & p.m.

"
"

[See 513.12]
[ “ 513.13]
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513 . 01
MEMORIAL BY BERGENSTIERNA AND SWEDENBORG ON FAHLUN FORESTS
1730 [Sept. l2]

500 pp.

In: Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags
Archieves, Falun.
Undersökning av läge och beskaffenhet av Falu Bergslags
Bergsfrälseskogar år 1730.

Högwälborne Hr Baron och President,
så och
Wälborne Herrar Bergsråder och Assessorer.
r
Det hafwer Högwälborne Hr Baron och Prasidenten, samt
Kongl Collegium behagat,at genom skrifwelse af d. 10
Juni åhr 1730 oss förständiga, huruledes Assessoren
Wällborne Hr Anders Svab och Bergs Rätten wid Stora
Kopparberget, hafwa begiärt, at så snart den anbefalte
undersökmingen om den näst in till Stora Kopparberget
och Avestad Cronobruk belägne järnwärken,wore till ända
bracht, wij då måtte under besichtning taga Fahlu Bergslags frälseskogar,i synnerhet dem, nom längst från wärket äre belägne, på det de måtte blifwa kiände till
deras beskaffenhet, och hwartill de kunna finnas bäst
tienliga att brukasa, samt att de efter föregången besichting,måtte komma att delas till wissa usus Bergslagen till,understöd,en dehl eller de längst aflägne
till kohlning, en dehl till brädesågning med mera. Hwarutaf emedan Hr Baron och Prasidenten,samt Kongl Collegium,
föranlåtits,att commitera oss,till att taga berörde
frälseskogar uti besichtning,och giöra wår berättelse,
huru med dem må wara bekkaffat,samt huru de i anseende
dertill bäst och beqwämligast kunde stå till Bergslagens förnödenheter och
betiening at disponeras: Så hafwa wij d. sistlne aug stält wår resa till Stora
Kopparberget, och dersammastädes denne förrättning sålunda wärckställt, at wij
effter de pålysningar som BergsRätten uppa Predik-
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Stohlarne uti Fahlun, samt Sundborns,Wijka,Skiedwij,
Aspeboda och Tårssångs Sochnar månde giöra låta, rest
effter hand till meerbemelte Bergsfrälse skogar,och
dem samma uti BergsRättens Deputerades,Bergsfiscalens
Wälbetrodde Christie Geislers och Notarien Peter Swedbergs,samt wederbörande Hemmans ägares eller deras utskickades närwaro öfwerfarit och besichtigat,och således
uti det giörligaste sökt om deras tillstånd,samt närmare eller fiermare belägenhe
från kopparwärket,at giöra oss kunniga. . . . . . . . . . .
............................… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detta är nu hwad wij till följe af wårt constitutoria1 om bergsfrelse skogarne oc
deras tillstånd, samt hwad wij wid deras nyttiande skolat andraga och påminna;
hemställanes altsammns under Hr Barons och Presidentens samt Kongl Collegii
ompröfwande. Wij förblifwa .......
Högwälborne Hr Baron och Presidentens samt
Höglofl Kongl. Collegii
Ödmiuke Tienare
Joh: Bergenstierna. E: Swedenborg

Anno 1730 den 3 die Augusti, Närwarande Wälborne Herrar
Assessorerne
Johan
Bergenstierna
och
Emanuel
Swedenborg,
blef
uti
Bac
Bergamansgård på Heden, den förrättning,
effter föregången pålysning, begynt och företagen, som
Kongl Maijsts. och Riksens BergsCollegium genom skrifwelse
af d 10 Junii sistledne, hafwer committerat bemelte Herrar
Assessorer, angående någon urderrrättelse, som Kongl Collegium åstundar
Bergefrelse. akogarne wid Stora Kopparberget, och hwaräst dersammastädes någ
kohlning må kunna tåhlas, med mera. Wid denna förrättning infunno sig så
Deputerade af Bergs Rätten; Bergsfiscalen Hr Christian Geisler och Notarien
Peter Swedberg.

517

518

513.01 - page 3
Lijkaledes instälte sig utaf Bergsfrelse hemmans
Possessorerne wid Österå, nembln
Bergsmannen Peter Jonsson Forsslind uti Backa,
Matts Andersson på Heden, Jesper Bergström,
Hans Håkanssen, Erich Montin,
Lars Bergström, Jean Jansson i uggelwiken,

Den 12 September,reste Herrar Assessorerne till Grufwan,
Och densamma befohro.
In Fidem Protocolli
Dan: Bergenstierna

[?.A.Silow]

[Note bY AA: In a letter to S.L.O., dated March 13, 1926,
Dr. Sillon says that the whole document is 500 pages folio.
Therefore, S.L.O. asked him to copy only the first and last
pages of each of the two Memorials. Perhaps the same
Memorials are preserved in the Bergskollegium Arkivet.]

"Information received from Falun, September 1963:]
"The title of the volume is:
Ombudsmannens arkiv. Lantmäterihandlingar.
Kopparbergs 8: n ur 2. Undersökning av läge
och beskaffenhet av Falu Bergslags Bergsfrälseskogar år 1730."
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513.02
LEGAL NOTICE ON SWEDENB0RG'S PROPERTY
1730 Sept. 16
In Upsala, Landarkiv. Skinnskattebärgs och Norbärgs järnbärgslager, samt Wagnsbro och Norrbo härader vid ordinarie
höstetingen åhr 1730.
See Lindh Documents, p.7: no.82: Upbuds- och Intecknings
protocoll för . . . "1730 d. 4 decemb. praesent."" Proto.
utdrag d. 16 sept 1730.
Note by Postmaster Holm - see Swedenborgiana Letter File, s.v.,
Holm: An 1730, den l6 Septemb ordinarie höstetingmed
allmogen av Skinnskattebärgs bärgslag
§:23,24 Det 3 dje uppbudet om fastigheterna i Skinnskattebergs
socken mellan Em. Swedenborg och L. Benzelstierna och
Greve Gyllenborg, "efter originalet af kiöpebrefwet är
nu wid rätten upwist."
513.03
LEGAL NOTICE ON SWEDENBORG'S PROPERTY
1730 Sept. 17
In Upsala i Landsarkivet. Skinnskattebergs A II no l
Småprotokoll 1723-1741.
See Lindh Documents, p.7: no.83: Dito den 17 September.
Upsala i Landsarkivet.
Note by Postmaster Holm - see Swedenborgiana Letter File,
s.v., Holm:
Anno 1730, den l6 Septemb hölls ordin Höste. Ting med
Allmogen av Skinnskattebärgs Bärgslag
Den 17 Septemb
§ 23.
Det 3dje uppbudet av div. gårdar mellan Em Swedenborg och
521

L. Benzelstierna å ena sidan och Greve Gyllenborg å andra
sidan
§ 24.
Dº
Dº
Dº
[§ 23 angårBenzelstiernas, § 24 angår Swedenborgs andel]
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513.04
SWEDENBORG'S SIGNATURE
1730 Sept. 18

Phot. in Ph.File 252 = 1 page
524

In Falun, Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag
Biblioteket Kongliga bref II 1724-30: p.1162.
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5l3.11
Minutes of the College of Mines. Vallerius succeeds
to Swedenborg’s Salary.
2 pp.Fol. L.III 512b
1730, September 18,Stockholm.
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoller 1730,pp,
1700-1761.
Anno 1730 d: 18.Septembr.
F.M. ps.

Högwelbne Her Baron och Praesidenten

Herr Bergzrådet

Conrad Ribbing
Ad.Leiel.

Herrar Assessorerne

And.Svab,
L.Benzelstierna
G:Vallerius.
=== : === : ===
3.

Assessoren H Georg Vallerius, som nyligen erhållit Hans Mts
fullmackt, at wara Assessor här i Kl.Collegio, effter H
527

Bergzrådet Ledjel med den Bergmästare löhnen, som Assessoren
Svedenborg här tills hafft, instälte sig ock inlefwererade sin
fullmackt, samt der på med hand å bok aflade den wanlige Assessors
Eden, tagandes sedan dess säte.
4.
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513.1101--------------513.1102
513.1101
DRAFT LETTER TO JESPER SWEDBERG ON BRUNSBO ESTATE
1730 Sept. 19, Falun
In Falun, Arkivet Stora Kopparbergs Bergslags
Aktiebolag: 1730 åhrs Bergs Rätte Concept
Protocoll: p.310.
In answer to his application for help. The matter was referred to
"Bergzlagens allmännasammankomst." Merely a note. (S.L.O.)
513.1102
BISHOP J. SWEDBERG TO "BERGSRETTEN" ON FINANCIAL AID ON THE
BURNING OF BRUNSBO
1730 Sept. 19, Falun

2 pp. folio

In Falun, Arkivet Stora Kopparbergs Bergslags
530

Aktiebolag: Bärgs Rättens Protocoll åhr
1730: pp,443-44.
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513.12
Minutes of the College of Mines. Case of Christina
Månsdotter.
L.III 513a
1730, September 28,Stockholm.

1 p.Fol.

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1730,p.1856.
Anno 1730.d. 28. September.
F.M.ps.
Högwelborne Herr Baron och Praesidenten Conrad Ribbing
Herr BergzRådet.
Herrar Assessorerne

A: Leijel
J.Bergenstierna
L.Benzelstierna
E.Svedenborg.
G.Vallerius.
1.

Justerades concepter.
2.
=== : === : ===
3.

p.1854

Sedan Kongl.Collegium hade sig adjungerat dess
Cammarerare Continuerades med den Löwenhauptska
saken, angående Edz Bruk.
Och lästes skriffterne utj v.v. appelatione,
berörande de 36000.d.Kmt. som Hustru Christina
Månsdotter påstår til henne böra betalas, effter
1718 åhrs cessions skrifft, innan hon skulle bruket
affträda. . . . . . . Tog Kl.Collegium i öfwerwägande, huruwida Extraorde: BergztingsRätten warit
befogad, at med quaestion om bruketz återlösen sig
befatta.

H.Assess.Bergenstierna. Extraorde. Bergrztingz Rätten
har ej tagit sig saken an, at yttra sig öfwer någon
Brukzfastighet, utan i anledning af Brukz-contractet.
Således hafwer Auditeuren Schmidt intet skiähl til Exceptionem fori, som han
anfördt; Men likwel afstådt.
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Hr Assess: Svedenborg. det angår intet fastigheten, utan en Summa pgr, som Hustru Christina
månsdotter hafwer at fordra.
Hr Assess: Bergenstierna. Om det wore ett låhn ,
som anginge qvid et qvantum, så wore det en
sak; men här är qvaestion, om hon skal taga lösen
effter mätismanna ordom, ellr. om hon derföre skal
hafwa 36000.D.Kmt.
/Beslöts att acter jemte protocollet öfwersändes ti
Assessor Svab, och at sedan parterne kallas til
muntlig conference./
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513.13
Minutes of the College of Mines. Case of Olof
Nilson of Dammarna and Ismäël Erson of Gåsborn
in the Parish of Fernbo and Philipstad Mining District
L.III: 513b
1 p.Fol.

1730, Sept.30.Stockholm.

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1730 p.1893
Anno 1730.
Den 30 Septembris.
Effter middagen närwarande.
Högwälborne H.Baron och Praesidenten:
Herr Bergeradet:
Herrar Assesorerne:

Conrad Ribbing;
Adam Leijell;
Anders Swab,
J: Bergenstierna,
L.Benzelstierna
Em.Swedenborg,
G.Wallerius.
===: ===: ===
3:

Föredrogs den beswärs skrifft, som Bergsmännerne
p.1882 Olof Nilson wid Dammarna uti Fernbo sochn och Philipstads Bergslag uti Kongl.Collegio d 30 September
1729 insinuerat,angående någon skuld, som de hos
deras förläggare Handels mannen Erich Westring
uti Philipstad skola häffta för undfångit förlag. . . .
p.1887
Kongl.Collegii advocat-Fiscals Memorial, hwarutinnan, jemte berättelse om förberörde måhls sammanhang, andrages, at som alle sådana måhl, som angå
Bruksförlager och försträckningar på tackejerns tillwärckning, endast höra under detta Kongl.Collegii
jurisdiction, i follje af Kongl.Forordning&r.... ;
Fördenskull ....så hemställer advocat-Fiscalen til
Kongl:Collegium, om icke bref kunde afgå til
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Giöta Håfrätt. . . .at i anseende til förberörde
omständigheter Kongl.Håfrätten icke allenast wille
uphäfwa Härads Rättens resolutioner i åfwannämnde
måhl, ....utan ock åtwarna domaren, at med
förlags skulder. . . . . och Bergstings-Rätterne hörande
måhl sig icke befatta.

p.1893
Herr Assessor Bergenstierna: Det woro bäst,
at Kongl. Collegium skrefwo Bergmästaren Ekman till
..... Och då,när förklaringen är inne, kunde Kongl.
Collegium skrifwa Giötha,Håfrätt til.
Högwälborne H.Baron och Praesidenten: Det tyckes wäl kunna låta sig giöra,
det är intet periculum in mora.

Herr Assessor Swedenborg: Imedlertid går Härads Rätten fort med domb på do
och Kongl. Collegium står i answar.
Herr Assessor Benzelstierna: Jag för min dehl är af den meningen,
och begiär at den måtte uti protocollet inflyta, at sedan Kongl.Collegium
sedt Härads Rättens Resolution. . . . . . så anstår det intet
Kongl.Collegio, at låta det så passera;

........ /Praesidenten och

Ledamöterna kommo öfverens om at låta till widare anstå at skrifwa
Kongl.Giötha Håfrätten till.../
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514.
Minutes of the College of Mines. Swedenborg present.
Tafel,Doc.158.D. (=Doc.1:p.440)
1730, October.
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1730

October 1

Em.Swedenborg,

2 a.m. & p.m.
3
5
6 p.m.
7 a.m. & p.m.
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22 Joint meeting With Cammar Collegium
23
24
26
27
29
30
31

“
“
“
“ (514.11]
“
“
“ [514.12]
“ [514.13]
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
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514.11
Minutes of the College of Mines. Case of Christina
Månsdotter. Decision.
2 pp.Fo1.
1730, October 5,Stockholm.
In: Bergkollegii Arkiv. Protokoll 1730 pp.
1994-5.
/sic. should be 5/
[slip of clerk]

Anno 1730. d:6.Octobris.
P:s. bus F.M.

Herr BergzRådet
Herrar Assessorerne,

Ad:Leijel.
A: Svab.
J. Bergenstierna.
L: Benzelstierna
Em: Svedenborg.
G:Vallerius .

Kong1. Collegii Cammarerare
bisittjare.

Hindr.Brandberg

såsom

/1.
p.1965

Företogz til sluteligit afgiörande den til K.Collegium
vice versa appellerade saken, emillan samtel.de grefwel.Löwenhauptska Herrar Stärbhus interessenterne,
och Brukzpatron Hans Anderssons Änkia hustru
Christina Månsdotter, angde Edz jernbruk, dess
drifft ock tilhörigheter.
...........
p.1994: Cammareraren Brandberg war af den tanckan, at
i Kongl.Collegio skulle compenseras.
Herr Assessor Wallerius: Iag ken icke wara
af den tanckan, at Expenserne här i Kongl.Collegio
blifwa companserade, emedan jag icke finner, at
Parterne i sielfwa saken like emot hwarandra wunnit,
utan som hustru Christina Månsdotter wunnit mera;
så tycker jag, at hon i proportion deraf bör få
ersättning för sina Expenser.

expenserne hä
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aldenstund fast nu hustru Christina Månsdotter hafwer
förlorat, angående grufwegenanten och arrendet, så är
henne dock fritt lemnat, at för sitt påstådde skadestånd af mindre Kohllefwerering de greflige Arfwingarne
lagln sökia.
p.1996

.......

Pluraliteten blef altså den, at Expenserne här i
Kongl.Collegio komma at compenseras.
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514.12
Minutes of the College of Mines. Case of Pehrsson Poick.
3 pp.Fol.
1730, October 9, Stockholm.
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1730,pp.2058-60
Anno 1730
Den 9 Octobris.
För middagen närwarande

Högwälborne H.Baron och Praesidenten:
Conrad Ribbing;
Herr Bergsråden

Adam Leijell;

Herrar Assessorne:

Anders Swab,
L.Benzelstierna,
Em.Swedenborg.
G.Wallerius.

Herr Assessor Bergenstierna opasslig.

===: ===: ===

6:
p.2050
Herr Assessor Swab upsteg ifrån bordet, och adjungerade
sig Kongl.Collegium des Secreterare i stället effter
/hvilket/ åter företogs den under d 6 hujius forehafde
Hans Pehrsson Poiks sak; ........ och skreds sedan till
Votering. . .
p.1914
/Följarnde är influtet i protocollet den 1 october 1730
i anledning af denna sak: " Under d 13 sidstlne
Junii har wähl Kongl.Collegium förehafft de beswär,
som Bergsmannen Hans Pärson Poik insinuerat emot en
Stora Kopparbergs grufwerätts Bergs-Fiscalen Geisler, å
ämbetes wägnar, och honom Poik emellan d 27 octob.
1729 fäld dom, angående en för Bergsmannen Ian Danielson
wid Östanfors den 1. i samma månad förkommen nalmhop
från Backhwalf sänckningen uti Lottningen för paret No:
46, den Hans Pärson Foik skall hafwa si: tillägnat,
för hwilken uppå denna malmhop begångne handa wärckan
Poik af grufwerätten är dömd såsom för full tiufnad
enligit Kongl:Mayts nådigste Förordning af d 20
December 1684 till 2 gånger gatulopp, samt at arbeta l
månad i halsjern wid grufwan, såsom ock
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för oanständigt skrifwande, och dermed emot grufwerätten wist sidwördnad
till 20 D Smts böter; warandes Acta
etc.... /
p.2055. Herr Assessor Wallerius: Den håldne ransakningen och de afhörde
wittnen hafwa anfört emot Hans Pärson Poik så många graverande
omständigheter, at jag i mitt sinne ej annat tror, eller finner, än
at han til malmstölden är saker. Men som i sådane måhl, som ens ähra
och exsistimation angår, och ett nesligit
straff
påfölljer, ens domares skyldighet är, at taga sig till wara, at fälla
någon, med mindre, så aldeles bindande
skiähl äro, at omöjeligen annars wara kan, än at den
p.2057 anklagade owedersäjeligen måste wara saker. . . . . så
tycker jag intet annat expedient wara at tillgå än
at lemna honom under guds dom. . .efter Domare-Reglen uti de måhl,
som man ej är aldeles säker om, häldre fria, än fälla, och således ej
till annat straff i detta måhl skrida, än till den plikt, som Kongl.
Bergsordningar innehålla om åwärckan på annars malm.
Och hwad Poiks utlåtelse emot grufwerätten
angår. . . så finner jag den så mycket mindre wara
i sielf så anstötelig....hwarföre jag tycker honom
för böterne böra frikiännas.
p.2058 Herr Assessor Swedenborg: Hwad som angår de
Poik graverande omständigheter, så äro de redan anförda af Secreteraren, Advocat-Fiscalen, samt i dommen,
så at jag håller onödigt dem uprepa. Men på andra sidan
exsisterar, genom ett wittne, ett mitigans, som wid
första instantien ej warit bekant, neml. at Poik budit
på centonal-hopen sidsta budet med Östberg, och lyfftat hatten, såsom
teckn, at han inropat centonalen. Dertill kommer, at han ej tyckes af
berådde mode till gripit malm-hopen quaestionis, effter som han liusa
dagen bedt grufwedrängarne läggia den gamla malmen på,
gådt
till Sex mans Camrnaren, och sedt effter, om icke han war skrifwen
för Centonal-hopen, intet affört
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mera derifrån än han lagt tit. Utan det hör man effter
berättelser, at det sker misstagningar, sättes galit märcke på, och at de
äro wana, at gå i Sexmans Cammaren effter auction.
Utaf de omständigheter kan på mitt samwete iag ej säja, om
Poik giort det à dessein, eller i upsåt at stiähla. Derföre woro
bäst, om han woro af den frägd, at han kunde befria sig med sed.
Hwad de 20 Smt angår, så tyckes meningen af
Poiks utlåtande, sedan han den förklarat, icke
wara af någon consideration, särdeles, som det ej är
underligit, at när det angick ilans ähra, han fallit i
en hastig expression, hwarmed doch han förklarat des
tancka ej warit, at despectera Rätten.
/De öfriga ledamöterna voro i allmänhet af samma
tanke angående Poiks handling, men tyckte Presidenten,
Leijell och Benzelstierna att böterna voro berättigade./
p.2066

Det Resolverades fördenskull, i anledning af
alt detta, at fast än Hans Parson Poik icke finnes
af de anförde skiählen saker til fuller tiufnad; Så
pröfwar doch Kongl.Collegium skählict, i anseende till
de många honom graverande omständigheter, det borde
Hans Pärson Poik, i anledning af dommare Reglorne
och den 29 §. med sielf sins ede erhålla och fulltyga,
det hans upsåt ej warit, at undandölja och sig tillägna
malmhopen quaestionis; men i anseende och til befrucktan af meneed och siälawåda, medmera, Kan Kongl. Collegium nu sådan
eedgång honom ej tillstädia: Och pröfwar altsa Kongl. Collegium
skiäligt, i anledning af Kongl. Mts nådiga rescript och förordning a
d 28 April 1696, at befria Hans Pärson Poik, ehuru många,
omständigheter honom gravera,ifrån den honom tillagda malmstölden oc
derföre ådömde gatuloppen, samt arbete
i halsjern wid grufwan. . . .
Berorande sidst de 20 D sm-. . . sa blifwer grufwerättens dom,effter
flestas mening, i det målet confirmerad.
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514.13
Minutes of the College of Mines. Löwen-Montgomerie case.

1730, Oct.lO.Stockholm.

1 p.Fol.

In:Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1730,p.2079.
Anno 1730
Den 10 Octobris
För middagen närwarande.
Högwälborne H.Baron och Praesidenten:
Conrad Ribbing;
Herr Bergerådet:
Adam Leijel;
Herrar Assessorerne: Anders Swab;
Lars Benzelstierna,
Eman.Swedenborg;
Goran Wallerius.
/1.
p.2072

p.2078

p.2079

Lät Kongl.Collegium sig å nyo föredragas de twänne
skrifftwäxlingar, som emellan General-adjutanten. . . .
Löwen och Handelemannen John Montgomerie äro inkomne. . . .
/Praesidenten upptog frågran "hwilken det tillkommer,
at yttra sig öfwer caùtions quaestionen, anten
Kongl.Collegio, eller H.Landshöfdingen, emedan parterne äro derom in contradictoriis.”
Herr Assessor Swab: Det är wäl ingen twifwel,
att icke denna quaestionen hörer till Kongl.Collegium. . . .
Med denna mening war ock H.Assessoren Swedenborg
aldeles ense.
/Parterna inkallades sedan./
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514.14
Minutes of the College of Mines. Discussion of Geijer’s
Application to build a new Forge

2 pp.Fol.
1730, October l9,Stockholm.
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1730:
pp.2172-3.
/Roll as on Oct 10/
=== : === : ===
3°:

p.2171 Recapitulerade Kongl.Collegium et och annat af det,
som angår Brukspatronens Bengt Gustaf Geijers ansökning
om en ny hammarbyggnad,. . . yttrade Kongl.
Collegium sina tanckar på fölljande sätt,nemligen:
Herr Assessor Wallerius: Den masugnen, som
Brukspatronen Geijer år 1724 fått tillstånd at upbyggia, finner jag intet wara ansedd, som ett aldeles
nytt wärck, utan allenast af den är substituerad i den
gamlas ställe, som förr stod wid Uddeholm, och hwilken
Geijer fick tillstånd at transportera til en beqwämligare ort, i den sa kallade Bergtrålls elfwen. Han
her altså wid denna transporterade masugnen intet
någon annan rätt, än han hade wid den gambla;
Och som utaf 1669 års privilegium för uddeholrns Bruk
intet annat är at aftaga, än at hamrarne af masugnen
skulle fourneras, så måste ock samma masugn till
Uddeholms wärckets så mycket bättre uprätthållande
wara transporterad. För öfrigt emedan 1609 års privilegium
innehåller, at uddeholms bruk ej skulle prejudiciera de äldre
wärcken i
jernkiöp, med mera, och jag icke kan afsee, at den transporterade masugnen
skulle hinna med fournera så wäl de gamle hamrarna, som den nya intenderade,
så håller jag, för min dehl,
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för wara betänckeligit, at den sökta nya hammarbyggnaden må Brukspatron Geijer tillåtas.
Herr Assessor Swedenborg: Iag är af samma tancka, som
H.Assessor
Wallerius, ty som uddeholms Bruks privilegier förbiuda ägaren, at med
kiöpe-tackjern förfördela de äldre wärcken, hwilket n-nödwändigt måste skee,
om en ny hanmare skulle tillåtas, effter
som uddeholms hyttan ej kan årl.gifwa tackjern, än
som wid de gr. hammarna upsmides, warandes derjemte
icke eller at reflectera på det tackjern som kan få
ifrån Morkierns hyttan och Forshyttan, som han har
under förlag, emedan det icke eller är annat, än kiöpejern, så bör ej eller Geijer någon ny hammare få upbyggia.
p.2174
Herr Assessor Benzelstierna /var af annan mening/
....altså Kan jag, hwad quaestio angår uti H.Geijers
ansökning om en ny hammarbyggnad, för min dehl, ej
annat finna,än är densamma på billigheten grundad.
p.2177 Herr Assessor Swab /mente att en ny hammare skulle
skada de äldre verken/ Och fördenskull tycker jag,
at denna sökta nya Hammarbyggnaden ej må Brukspatron
Geijer bewilljas.
Herr Bergsrådet Leijell: Jag är af samma tanka
som H.Assessoren Swab och de öfrige Herrarna
Högwälborne H.Baron och Praesidenten. Jag är
ock af samma mening. . . .
p.2179
Resolutionen blifwer altså,det den af Brukspatron
Geijer sökta nya Hammarbyggnaden nu icke. . . .honom
tillåtas. . . .
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514.15
Minutes of the College of Mines. Swedenborg present
Tafe1, Doc. 158. D. (= Doc.1:p.440)
L. III 514
1730, November.
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1730.
November

3
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514.16
Minutes of the College of Mines. Swedenborg’s Report
in the case of David Leijell’s Heirs and the
Shareholders of Elfcarleby and Harnäs Works
1730, November 9,Stockholm.

10 pp.

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1730,pp.
2423-2432.
Anno 1730.d.9:Novembr.
F. M. ps
Hogwelborne Herr Baron och Prae
sidenten
Conrad Ribbing,
Herrar BergzRåden
Herrar assessorerne

A.Leijel
A: Svab.
/lacun/
E.Svedenborg.

=== : === : ===
p.2423
11º.

Kongl.Collegium adjungerade sig des Secreterare[*]och
Cammerare[†]:Och företog sedan den i förrgår förehafde Rättegångs saken
emellan framledne Bergsrådet Leijells Sterbhus och de öfrige
Interessenterne af Elfcarleby och Harnäs wärcken. Och ehuruwähl Partern
wid mundtel. conferencen yttrat sig willja sammaträda och see til, om
saken kunde componeras, så fant dock Kongl.Collegium för godt, medan
saken war i minnet, taga henne till afgörande, och yttrade sig
Referenten, H.Assessoren Swedenborg, des mening först sålunda:

Det hafwer wäl Extraordinarie Bergstings Rätten igenom Dom a
d 22 Maji 1729 förklarat Herrar-Interessenterne af Elfcarleby och Harnä
wärcken befogade, at icke af Directeuren David Leijell, hwilcken desse
wärcken aldrig blifwit till-inventerade, utan af framledne Bergsrådet
Leijells Sterbhus effter inventarium at återtaga deras Bruksegendom, så
att wälbemälte Sterbhus nu straxt med behörigt inventario till de
öfrige Herra Interessenterne ifrån sig lefwererar

[*Olaf Colling]
[†Henrik Brandberg]
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samma egendom, lika som det wid Åhrets början i anledning af upsägningen hade bordt skie; men wid slutet
har Bergstings Ritten öfwer räknings- och redogiörandet,
hwilken derföre skall böra wara answarig, antingen
framledne Bergsrådets Sterbhus, eller David Leijell
sonen, såsom ett oinstämt måhl, intet welat sig utlåta.
Häraf finnes det Bergstings Rätten yttrat sig
öfwer inventeringen, men intet öfwer räknings och
redogiörandet, utan deraf giort twänne distincta måhl,
derlikwähl det ena synes involvera det andra, och den som,
blifwer bunden till inventeringen, tyckes altså wara bunden
till sielfwa räknings och redogiörande. Således förstå ock
Parterne å begge sidor Dommen, på sådant sätt tyckes wara
dömt i samma måhl, som likwäl åter till afgiörande wid
slutet af dommen är remitteradt.
Uti skriffterne synes ganska litet rördt om sielfwa
upsägningen och afträdet ifrån Bruket, hwilket likwähl war i
begynnelsen den förnämsta quaestioren, i det Directeuren
David Leijell, som ock Bergerådets sterbhus, wille det at
upsägningen skulle skie ett år föruth, och tagit sig till
skiähl der till af 1711 års contract, hwar uti Sterbhuset
giort ett med H. David Leijell, hwarom i Kongl.Collegio
jemwäl är wordet skrifftwäxladt. För den orsaken är egentel.
wordet demanderadt ett Extraordinarie Bergsting, då ock
Notarien Bierchenius på de öfriga Interessenternes wägnar
moverade den quaestionen, om icke, wid samma tillfälle
Sterbhuset skulle instämmas at blifwa an
swarit för
inventariumet; Nu synes, det Domaren enkannerl. syfftat, på
upsägnings måhlet och affträdet, nemln enär det bordt skie,
och då Jemwäl tangerat den andra quaestionen, att det borde
skie af Sterbhuset, som hade at lemna Bruket ifrån sig med
sitt behöriga inventario.
Blifwer nu derföre intet frågan, om icke Herrar
Interessenterne måtte få tillträda egendomen sedan
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tillträda egendomen sedan H.Bergsrådet Leijells död, ej
eller hwad tid afträdet bordt skie, emedan det allaredan är
skedt, och förwaltningen är up dragen tillen Commun betiänt.
Men nu är frågan, som egentel.l skrifft moveras om, hwilken
skall inventara Bruket ifrån sig med sitt förlag, och
hwilken till samma Inventarium skall wara answarig; antingen
Bergerådet Leijells Sterbhus, eller des Interessent H.David
Leijell enskylt.
Swårt synes, at samma inventering, eller redogiörande
derföre, skall påläggias framledne Bergsrådets David
Leijells Sterbhus, hälst emedan Interessenterne d 18
Februarii 1724 slutit med David Leijell sonen, och honom
updragit all disposition öfwer wärcken, och derjemte befalt,
1: At alla Bruksbetiente och arbetare skulle stå under des
lydno och ingen annans. 2°: At
Bruks contoiret skulle honom i händer lemnas och
tillinventeras, samt alt förlag. 3: At om någon
skulle giöra honom förfång och hinder, skulle den wara
Interessenterne answarig. 4: Skulle han om Bruks förwaltningen correspondera med rådmannen H.Johan Leijell,
med mera. Af alt detta synes, at Sterthuset intet meddelt
David Leijell någon fullmackt, utan allenast de öfrige
Interessenterne, at få styra och skaffa om Bruket; At
Sterbhuset ignorerat det de öfrige interessenterne giort
slik disposition; at alt detta skedt
Sterthuset oåtspordt; at samma skrifft indirecte förmår, det
ingen annan i Sterbhuset finge dermed sig befatta; at
förlaget med egendomen skulle inventeras ifrån Sterthuset
til H.David Leijell och at det intet skedt, synes intet wara
Interessenternes fehl, som det welat och befalt ; At ännu
mera betaga Sterbhuset
dispositionen, så förbindes han at det correspondera med
H.Rådmannen Leijell. Af hwilket alt, som ock at intet
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ord är nämnt om 1711 års contract, ej eller om Sterbhuset,
klart nog gifwes wid handen, det Interessenternes intention
warit, at betaga Sterbhuset dispositionen, och at dymedelst
taga förwaltningen ut ur des händer, och draga den till sig;
i så beskaffadt måhl, synes swårt, at binda Sterthuset, så
de myndige som omyndiga, som deruti äro dehlacktige, at wara
answarigt til inventariumet och redogiörandet derföre,
widare än
till d 18 Februarii 1724, hälst de ingen dehl hafft
uti sin Broders David Leijells forwältning. Hwad brefwen
beträffar, som modren fru Mörling tillskrifwit
interessenterne, hwilka allegueras son, cardinale
documenter, at bewisa positionen, så kunna de warit skrifra,
såsom af en dehlhafwande i wärcken, hwilken ålegat at
correspondera om Brukens förwaltning, som ock kan de
omyndigas, ej eller de myndigas rätt derigenom betagas, om
deras moder på annat sätt skulle correspondera, än sakens
beskaffenhet finnes wara, och de dertill samtyckt el.
samrådt.
Hwad åter Directeuren David Leijell angår, så tyckes
han ej eller kunna wara allenaanswarig till redogiörandet,
eller at lefwerera Bruken med sitt inventario ifrån sig,
hälst han intet förwaltat Bruken under fullmackt, än ifrån d
18 Februarii 1724, utan tillförene, som sin faders Betiänte,
under hwars upsickt han warit.
Af alt det, som anfördt är, tyckes föllja, at framledne
BergsRådet David Leijells Sterbhus intet kan påläggias at
afletwerera Bruket med sitt inventario, ej eller anskylt H
David Leijell, utan wäl att Sterbhuset tillika med David
Leijell böra afträda Bruket med Inventario och förlag, i det
stånd
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det sig wid afträdet befinner, utan at binda den ene
eller den andra; doch hwad redogiörandet angår, så
ifrån år 1711 till 1724, som ifrån år 1724 til 1728,
at det hänskiutes till domarens widare skiärskådande
och afgiörande, emedan det så enkannerligen intet
blifwit denna gången instämt, utan förnämligast om
upsägningen och afträdet; som ock, at Interessenterne deremot ingen Appelation begiärt och det således
på deras sida wunnit laga krafft, som ock på Sterbhusets sida af fullmäcktigen Häradshöfdingen Åhman
det samma begiäres och påstås, då derjemte den förr
ommälta contrarietet, som synes ivara i dommen, förswinner.
/Samtliga ledamöter uttryckte sin mening i saken, och
sedan:/
p.2439
I anledning af alt detta resolverades: Aldenstudd
Kongl.Collegium befinner, at sedan Extraordinarie Bergsting
Rättens Dom utföll: Så hafwer saken, angående det Bergsrådet
Sterbhus pålagie Bruks afträdet med inventering kommit i det
stånd, at Parterne sins emellan blifwit i så måtto förente,
som Kongl.Collegii deröfwer under d 13 november 1729
utfärdade extractum Protocolli samt deröfwer d 5 December
samma år utgifne förklaring utwisar, neml. at Elfcarleby och
Harnäs wärcken skola inventeras i det stånd de då woro, doch
med det förbehåld, som å Leijellska sterbhusets sida är
giordt, at en sådan inventering skulle liggia dem i wägen i
hufwudsaken emot de andra Interessenterne, i anledning hwar
af Bergmästaren wälbetrodde Thor Bellander genom bref fått
befallning samma inventering
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at förrätta. Fördenskull seer ej eller Kongl.Collegium någon
delan och twisst wara Parterne emellan,......
Men hwad
den quaestionen angår om answar och redogiörande, för den
öfwer wärcken förda förwaltning, som Bergsrådet Leijells
Sterbhus påstår böra fordras
icke af Sterbhuset, utan af David Leijell allena,
hwilken de öfrige Interessenterne genom skrifwelse af
d 18 Februarii 1724 en fri ochoinskränckt disposition öfwer
wärcken skola lemnat; så, emedan det måhlet, så- som
oinstämt wid Extraordinarie Bergstings-Rätten ej blifwit
afgiordt, ty kan ej eller Kongl.Collegium sig dermed
immediatè befatta, utan der Parterne i godo ej skulle
åsämias, hafwa de det med hwar annan in för dommaren en at
utföra. . . . .
etc.

514.17
Fahlun Mining Court on Expenses for Commissiion.
1730, Nov.21.

1 p.Fol.

In the archives of Stora Kopparbergs Bergslaggs
Aktiebolags Arkiv, Falun. BergzRätte Concept
Protocoll,1730, p.378.

p. 372
A°. 1730 d: 21 Novembr höltz Allmän Bergzlagens
sammankomst...
p. 373
Upwistes Herrar Assessorernes Vä1borne Johan
p. 378
Bergenstiernas och Emm:Svedenborgz jemte Hr Daniel
Bergenstiernas räkning på Dagtractamente och skutzen, som
för dem opgodt vid den i åhr håldne undersökningen öfwer
Bergzfrälseskogarne,hwilcken räkning steg för dem tilhopa
til1 en summa af 1274 D.Koppermt, som remitterades till Hr
Inspectoren Wall, att utaf AfradzMedlen betalas.

/in marg./

Joh:Bergenstierna
Emm: Svedenborg.
Dan. Bergenstierna
omkostnad vid undersökningen öffwr
Bergzfrälse
skogerne.
AfradzMedell

514.18

Minutes of the College of Mines. Swedenborg present.
Tafel,Doc. 158.D. (Doc.1: p.440)
L III: 5l4(f)
1730, December
In:Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1730
December

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
22
23

Em:Swedenborg
"
"
"
"
"
"
"
[514.19]
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

514.19
SWEDENBORG APPOINTED TO JOINT COMMITTEE WITH COLLEGE OF
CHANCERY

1730 Dec. 9, Stockholm

2 pp. folio

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll l730: pp.279495.
Transcript: Anno 1730 d.9. Decembr.
F.M. ps.
Högwelborne H Baron och Praesidenten

Conrad Ribbing

Herr BergzRådet
Herrar Assessne

A: Leijel
J. Bergenstierna
L. Benzelstierna
E. Svedenborg.
=== : === : ===
/4.

Uplästes ett Extract utur Kongl. Cancellie Collogli
protocoll i dag hållit, hwarutj K1. Collegierne anmodas, at
deputera några af dess ledamöter, som i Morgon komma utj K1.
Cancellie Collegio tilsammans, at til öfwerwagande taga det
ifrån Hans Kl. Mtz remitterade målet om Expediterne.
H. Herr BergzRådet Leijel och Herr Ass: Svedenborg komma at
ifrån K1 Collegio i detta åhrendet träda tilhopa med de
öfriga K1. Collegiernes deputerade.
/5.

515-------------517

515
REPORT ON FOREST COMMISSION
1730

MS 29 pp. + 140 pp. appendix - fol.
L.II: 230;

Doc 1:p.440

In Stockholm, Riksarkivet: Bergskollegii Arkiv
Bergverks-Relationer Stora Kopparberg 1730.
Commissions Förrättning angående Berg Frälse Skogar vid
Stora Kopparberget. År 1730.
(Report on Forest Commision on Tax Exemption at Great
Copper Mine. Signed J. Bergenstierna and E. Swedenborg,
1730.)
See above - 489.11, 513.01

516
ACTION FOR DEBT AGAINST MÄRTA ABLGREEN
1730
Folio

MS = 75 pp.

In Stockholm, Riksarkivet: Swea Hofrätts Arkiv. “Swedenborgs
skuldfordringsmå1 hos Märta Ahlgreen.” Copy in Royal
Library: Biografi Swedenborg.
517 = 515

517. 11
Contemporary Reference to Swedenborg’s
"Theory of Particles"
1730, Stockholm. [1723, April 18,Upsala.]?
12p. 4:o. [8:o?]
In: Daniel Tiselii Ytterligare Försök och SiöProfwer uthi Wättorn. . . Stockholm, 1730, pp. 11-12,
24-25, 50, 55, 89, 90, 93, 97, 110.

See Nathorst.

See above, 346 at foot of page 2.
Bound with Uthförlig Beskrifning öfwer den Stora
*)
Swea. . . , Ups. 1723 (in ANC Lib. - see 346) [pp.11-12]

.....Hwad Structuram particularum aquæ Widkommer, har
ännu ingen af Physicis kunnat wisa them sanskyllige, hwad
the ock här wid uthgifwit är allenast en gissning eller
Hypothesis, ty tå then ena menar them wara oblongas,
lubricas, wisar then andra them wara cubicas materia aliqua
viscida instructas, then tredje parabolicas cavas, then
fjerde rotundas, hwilken mening nu förtiden mäst rådande är
och af the bäste Mathemaitcis antagen, såsom här i Swerige
af Commercie-Rådet Polhem, och Assessor Swedenborg. . .
- - - - *)[The preceding is extracted from the section inserted
between Preface and First Chapter, entitled; “Then Sa1ige
Herrens, Professorens och Medicinæ Doctorens Herr Assessor
Petri Martins Bref. Anmärkningar och Påminnelser wid
Wätterns Boskrifningen.” Probably addressed to D.Tiselias,
with reference to the previous work “Uthförlig Beskrifning
öfwer den stora Swea och Giötha Siön Wätter, Upsala, 1723.
See Doc. Dated: “Upsala, then 18.
Apr. 1723.” Translation in NP 1929: p.23.76 or Swed. And
his Scient. Reviewers, B.A. 1947: p.558
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[pp.24-25]
.....Således blifwa, som jag i Beskrifningen pag. 102.
statuerat, alla de så kallade 4.Elementer i detta wärket
dehlachtige, doch after hwarderas wissa mått och wicht,
hwar efter Naturen all ting förrättar. (c)
Dässe Elementer som äro Elden, Wädret, Watnet,och
Jorden, de förborga sig hwart uthi annat, at intet dera nu
mera fins så simpelt och reent, at det med rätta kan kallas
eller wara et purum Elementum homogeneum. . . . -------- (c)
Herr Assessor Swedenborgs Dædal.Hyperb.p. 30.
Lars Roberg’s article.
------------[p.50]
.....At watnet är sammatryckeliget det bestyrker Herr
Assesor Swedenborg uthi sin Dædalo Hyperb.pag.m.30.31. om
Experimenters wärkställande af wår Swänska köld: At isen
spricker och siunker neder diupare, som wid Siö= stranderne
klarligen kan sees, huru isen alt mer och mer ligger slutt
och högre än sielfwa Siö-isen uthe på Siön. Hwar af man de
nyttigheter kan inhämta, som tilkänna
gifwa, det söta watnetz sammantrycking så och dess
myckenenhet och diup. Om watnetz uthspännande af heta och
köld, skrifwer han wäl och artigt i sin Dissertat. om
Wennern §.9. som der kan läsas.
[p.55]
Så ser man ock huru wattu particlerne slingra sig
in i lysewed som skin I mörkret, at så länge weden är
wåt, så lyser han, men när wattnet är uthtorkat, lyser
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intet mera, warandes det söta watnet altid til seghet
benäget, at det mycket lätt kan lysa ocb behålla wäder
hos sig i sine Poris, hwilket Herr Assesor Swedenborg
om Wennern §.9. betygar, emedan det håller en fetachtighet
uthi sig, at det sig tänja låter, som af twål-watn sees, det
man i stora blåsor upblåsa kan,
______________
*) Cartes.de Meteoris Cap. I.
______________
[p.89]
Betreffande orsaken, hwarföre Siön blir i sitt
wäxande och upstigande om Wintern hindrad, då Mercurius i
skarpaste kölden uthi Barometren ofta stiger
högre och wärman; det är en sak som hörer
under köldens och wärmans åtskillige natur och wärkan:
Ty hwad kölden angår, så widgar hon wäl Watnet in ipso
congelationis actu, och då det håller på att sammanfrysa,
men sedan sammantrycker hon watnet som Hr.Assessor
Svedenborg i sin Dædal.Hyberb.p.m.3l. af isens sänking
wisar.. . . .
[.90]
Följa nu den Sal.Professorens och Medicinæ Doctore
Hr. Assess.Pet.Martins Anmärkingar och Observationer
wid Wätterns Beskrifningen, uthredde och förklarade.
1. Obsery. Uthi Förtalet:
At den Hypothesis om Watu=particlernes Structur icke
kan för sin owisshet skuld tiena såsom en inledning til
Wätters Beskrifningen; ty då den ena, i sina Hypotheser och
Gissningar menar dem wara Oblongas lubricas, wisar den andra
dem wara Cubicas materia aliqua viscida constructas; den
tredje parabolicas cavas; den fierde rotundas, hwilken
mening nu för tiden rådande är, och
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4.

af de bästa Mathematicis, såsom här i Swerige af Herr
Commercie-Rådet Pelheim och Herr Assessor Swedenborg
antagen.
[P.93] *†
Det andra at Motus aquarum rörer sig wid jordenes
medel-punct, har Herr Assess.Martin sielf förklarat i
Sin disput.de aquilib.corp.p.m.10.NB.13.14.15.17, och
kallar den Motum & conatum aquarum quem excercent circa
centrum terræ. *) Man wet ju at Watnet har en dubbel

*)Conf. Assess. Svedenb. De Theor. aqu. §.4. de motu centr.
Part.aq.
-----------------motum eller rörelse. 1. En inwärtes, som sker uthi sielfwa
particlerna och orsakas af materia subtili ignea**

**) Assess.Svedenb.Theor.aq. §.3. pag.m.12.
-------------------som flyter emellan samma particler. 2. Så är och en bekant
sak, at all ting jemwä1 Patnet, lika com arbetar och håller
sig efter medel=puncten, warandes denne Central tryckningen,
de störste Cuds under uthi Naturen, der efter Watnetz
pericyclosis eller Circulaire omlop sig rätta måste, hwarom
widlöffteligare kan läsas Sturmii Philos.
Eclect.Exercit.IV.de corporum non impedita Circulatione p.m.
195.seq. och Herr Assess. Svedenb. Theori ac.§.4.de motu
centrali particul.aquæ. Förstår man ey desse Watnetz
egenskaper och der af kan deducera Watnetz underliga
effecter och Phænomena, så blifwer Grunden owiss.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [Translation in NP 1929: pp. 76-77 or
Swed. & his Scient. Revrs, B.A. 1947:
pp. 58-59]
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[p.97
]†
Hwadan kommer den æquale och jämnwichtige tryckningon uthi
sielfwa watnet, at der intet hårdare trycker nedföre än
upföre, eller på någon sida, om icke af wattu= particlernes
motu locali, hwilken intet kan ske uthan rörelse til alla
sidor upföre och ned före? Och hwadan kommer rörelsen? Om
icke der af, at den ena particulen rörer och drifwer den
andra, som Herr Assess.Svedenborg bewisar princip.Nat.parte
9 in Theoria aquæ § 6. pressione partic.aqu.& §.5. de motu
locali part.aq. Och efter den meningen, som mera bestyrcker
min talan om watnetz elasticitet, at Watu-particlerne aro
trinna med en hård crustal skårpa och mitt uthi eller in
uthi particlen et hål eller Cavitas, som Herr Assess.
Svedenborg wisar §.1.cit.loc. så kan icke annat följa än en
elasticitet, (som man ser af trinne marmor=knäckar hwar med
barn pläga leka, at den ena knäcken drifwer den andra igenom
påstötande) och en spenning måtte wara uthi watnet.
[p.110]†
. . . .I wackert Wader tränger lufften och lägger sig
på qwicksilfret, [I lufftglaset] at det måste undan och
drifwas up i öfra andan på pipan; som alt til förende är
förklarat, I denna Beskrifningen. *)

*) Confer.Assessor Svedenborg.Princ.Naat.p.20.n.23.Theor.aq.
†[Translation in NP 1929: p. 77 or Swed. & his Scient.
Reviewers, B.A. 1947: p.59.]

518
ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
1731 Jan., Stockholm

Doc. l: p.440 (= Doc. l58E)

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll l73l. I.
"Kongl: Maits och Rikssens Bergs Collegii Protocoller
Pro Anno 1731. Forsta Dehl."

January 7
518.11]
8
9
11
l2
13
l4
15
l6
18
20
21
23

E.Svedenborg

[See

“
“
[518,12]
“
“
“
“
“
“
“
“
[518.13]
“
Som anslag war, at samtl. Ridderskaper och Adeln
skola i dag wara församlade på Riddarehuset, så skildes
Kongl. Collegii herrar Ledamöter."
[see
Sv. Rid. Adels
RiksdagsProt.1731
VI : 1:p.14]

26
27
28
29
30

absent
“
“
“
“

518.01
J. UNGE TO SWEDENBORG
[1731 January]

See below, 525

518.11
Minutes of the College of Mines. Swedenborg and the
Siberian Mining Works. Letter from Ditmer to Horn.

1731, January 7,Stockholm.
2 pp.Fol.
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1731,pp.1-2.
I.N.I
Anno 1731. d: 7.Januarii
F.M. Ps.
Högwelborne Herr Baron och Praesidenten Conrad Ribbing.
Herr Bergsrådet
Herrar Assessorerne

Ad:Leijel.
J:Bergenstierna.
E Svedenborg.
1.

Dittmers bref
om Ryksa Wärken
Uplästes Extraordinarie Envoyéns Ditmers, til Hans
Excellce Hr. Kl.och Rikz-rådet Högwelborne Grefwe
Arfwid Horn, aflåtne skrifwelse, af d: 3 Decembris
nästledit åhr, hwilket Welbemelte Hans Execellce
med Kl. Collegio communicerat, angående
Bergwerkens tilstånd och drifft utj Siberien, samt
hwad pris Koppar och jern der kan tilwerkas til,
såsom och berörande transporten til Moscou och
Peterburg, med mehra.
Res. lägges til de handlingar, som angå de
Ryska Bergwerken.
Och som härjemte blef omtalt, at Hr. Öfwerste
Lieutenanten Petter Schönström har författadt en
tydelig relation om de Siberiska Bergwerken ;
hwaraf H Asseseoren Svedenborg sade sig hafwa et
Exemplar;
Så resolverades, at en copia äfwen der af
skal tagas, och til denna acten läggias.
/2.
/Den lO de februari kom åter saken angående
de Ryska
---------------[Note by AA: Swedenborg’s cousin Peter Schonström
was taken prisoner at Pultava, and returne to
Sweden in 1722.]

p.518.11.- page
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Bergwerken före i Collegium, hvaribland foljande:/
P.382
Här wid discurrerades, i anledning af H.ExtraordeDitmers betänkiande, huru wida det nu må mara de tempore, at
effter det förslag, som K.Collegium tilförene påtänkt,
skicka twenne om bergwerk kunnige personer til Ryssland,
såsom de der elliest skulle resa, antingen som kiöpmäns,
eller at bese orterne, ock oförmärkt om ryske grufworne samt
Bergwerkens tilstånd sig underrätta; hwar til Kl. BergzCollegium hafft i förslag auscultanten Svab, som nu
uppehåller sig wid de Tyske Bergwerken, sam Bergzfiscalen i
Fahlun Christ:Geisler, hwilken förstår det ryska språket, at
de kunde följas at. Ock der hos förestälte man sig, at et
sådant utforskande wel wore goit, men kunde dock ej något
uträtta widare än til blotta kundskapen, den man i genem
synes nog hafwa af de med K1.Collegierne communicerade
correspondencer. Det man befarar, at de ryske bergwerken
tiltaga, skier lika fult; Hwarföre det syntes angelägnast at
tänkia på en Handels tractat med England, som förbemält är.
. . . . . . . . . .
518.12
Minutes of the College of Mines. Reference to commission
6 pp. Fol.
1731, January ll,Stockholm.
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1731, pp.54-9
/Roll as Dec.9,1730/
=== : === : ===

p.54.
som

Herr Assessor Wallerius påminte om den ansökning
Betsbergs grufwas Interessenter tid effter annan
giordt, at få med en liten ståll el. trumma bränna
igenom foten af bandet, Benzelsband kalladt, på
det wattnet derigenom måtte få mycket bättre kunna
ledas ifrån inre til yttre band-bötn, deräst det
af watukonsten updragas: Hwarföre ock
Kongl.Collegium eig samma sak till afslutande
företog. Och uplästes .... etc. Hwarwid Herrar
Assessorerne Bergenstierna och Swedenborg
Kongl.Collegio föreständigade, [p.55] at de åhr
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p.57 Resolverades: At ehuruwäl Kongl.Collegium ej kan
finna, at det begiärta genombrottet kan lända grufwan
till wahnstyrckia; Doch håller Kongl.Collegium för
angelägit, att yttra band botn förut ännu sänckes 1
famn uppå diupet, så at taket öfwer bottnen må blifwa 4
famnar tiockt, då Kongl.Collegium om samma genombrotts
anläggande sig närmare wil1 utlåta. I medlertid, som
Kongl.Collegium anseer Schacktsänkningens drifwande för
oundgiängeligit, i anseende til wattu upfordringens och
hela grufwans bestånd, som af Herrar Assessorernes
giorde berättelse äfwen bestyrckes och Interessenterne
ej utan sin alt för stora skada kunna drifwa arbetet,
som wederbör. Ty will Kongl. Collegium till understöd,
wid samma schacktsäncknings bearbetande, låta
Interessenterne undfå 600D Smt på trenne åhr, på det
sättet at de bekomma 200D Smt om året, åliggandes
deremot Interessenterne, atmed all flit tillsee, det
schacktet på desse åhren fulleligen må warda igenom
drifwit; Och skall Kongl. Collegii Cammererare dem nu
straxt 200 D Smt. till en början igenom Assignation på
Riksens Ständers Banco tillställa, hwarom Cammereraren
behörigt Extractum Protocolli kommer at undfå; Och
skall bref härom til Bergmästaren Esberg afgå.
3º:

518.13
Minutes of the College of Mines. Baron Gustaf
Funck’sInvestigationin Sahla Silver Works.
1731, January 21,Stockholm.

2 pp.Fol.

In: Bergskollegii Arkiv. Protockoll 1731 pp.200-201.
Anno 1731.
Den 21 Januarii
För middagen närwarande.
Högwälborne Herr Baron och
Praesidenten:
Herrar Assessorerne:

Conrad Ribbing;
Joh.Bergenstierna,
Lars Benzelstierna,
Em: Swedenborg,
Georg Wallerius.
1º:

p.197 Continuerades med Högwälborne herr Baron och
Landshöfdingens Gustaf Funcks, till underdånigste
föllje af Hans Kongl.Mayts nådige befallning, hållna
undersökning öfwer de beswär, som allmogen uti de
Sahla Silfwerwärck underlagde och så kallade 6 öfre
sochnarne, samt Möklinta af de 6 undre sochnar, wid
sidsta Riks dag andragit; Och uplästes, etc. . . . . . .
p.199 Högwälborne Herr Baron och Praesidenten: Så framt
denna sak kommer Riksens Ständer at föredragas, tyckes mig
det första blir om wärcket skall nederläggas, eller allmogen
hädaneffter, som hit in till skiedt skall utgiöra wed och
kohl, med det mera, hwartill de effter Förordningarne äro
skyldige, hwilket om det ej skier, måste för det andra den
föreställning giöras, at wärcket går under, och
föllgackteligen Bergslagen upsäger Contractet.
Herrar Assessorne Berzelstierna och Swedenborg. Det är
wäl en omöyeling sak, at wärcket kan bestå eller Bergslagen
hålla det utj gång, så framt Allmogen uti deras ansökningar
skulle willfaras; Doch will
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det synas för allmogen en alt för swår tunga wara, at
utgiöra wed och Kohl effter mantahlen, hwarföre woro ganska
wähl, om någon utwäg til deras lindring kunde upfinnas, utan
at wärcket måtte lida brist och afsaknad utj det, som till
des drifft och widmakt hållande kan erfordras, Man wet ock,
at detta Silfwerwärck har warit utj ett långt slättare tillastånd och tillwärckningen fast ringare, än den nu för tiden
är, och will man hoppas, at igenom den högstas wälsignelse
något godt ännu står at träffas.
Högwälborne Herr Baron och Praesidenten frågade, huru mycket
wed och kohl kan wid wärcket behöfwas, i det stånd det nu
är?
Herr Assessor Bergenstierna: Nu för tiden kan wärcket wara
betient ohngefehrligen med 3000 stafnum och 6000 stigar
kohl, men när flere rum och orter utj grufwan arbetas
fordras så wähl af det ena, som andra mera.
p.206.
Högwälborne Herr Baron och Praesidenten: Här är swårt at på
det ena eller andra sättet sig utlåta.... Här i staden wet
jag ingen, som här om bättre underrättelse gifwa kan än
Commissarien utj Kongl.Cammar-Revision Malmer, hwilken warit
Lands Cammererare utj Westeråhs, honom will jag låta kalla
till rnig, och afhöra hwad han häröfwer sig utlåter.

518.14
MINUTES OF THE COLLEGE OF MINES
1731 February, Stockholm

Doc. .1: p.440 (= D.158E)

In Stockholm, Riksarkivet: Bergskollegii Arkiv.
Protokol1 1731.I.

February 1
Em. Swedenborg
3
“
4
“
5
“
6
“
"Justerades några Concepter. Hwareffter Herrar
Assessorerne Bergenstierna, Benzelstierna och
Swedenborg gingo upp på Riddarhuset."
8
9
10
518.11]
11
12
13 absent
15
16
17
18
19
20
22

Em. Swedenborg
“
“
[see above “
“
“
“
“
“
“
“
“

[At the end of first §, "Herrar Assessorerne Benzelstierna
och Swedenborg gingo äfwen up till Riddarehuset."

23
25
26
27

518.15 = 518.11 (pp.1-2)

E. Swedenborg
“
“
“

518.16
MINUTES OF THE COLLEGE OF MINES
1731 March, Stockholm
Doe. 1: p.440 (Ä Doe.158E)
In Stockholm, Riksarkivet: Bergskollegli Arkiv. Protokoll
1731.I.
March 1
Em. Swedenborg
2
“
3
absent
4
“
5
“
6
“
8
“
9
“
10
absent
11
absent
12
“
13
absent
15
“
16
“
17
“
18
“
19
“
20
absent
22
“
23
“
24
absent
[No mention of
26
absent
business]
27
absent
“Herrar Assessorerne Bergenstierna
och Swedenborg hindrade på Riddarhuset."
29
30
31

Em. Swedenborg
“
absent

519.
Jesper Swedberg to Swedenborg.
Tafel, Doc. 115 = lD. 354
1731, March 1, Brunsbo.

2 pp.4:0

In the Royal Swedish Academy of Sciences.
Bergius Bref-Samling, Tom.XVI. pp. 296-7.
Copy in Swedenborg Society, London
Min K.Son.
Ex. orig.
Skeps

Jag har skrifwit Majesteterna til at få ifrå
holmen några mina Psalmböker. Hör ther effter.
får tu lof på 10. så tag 50. Förnim oförmerckt

om
Majesteterne fingo thessa dagar min nystryckta
Cateches, them jag sende med Henrich Kohlmäter.
Lät
mig få weta hwad nytt passerar på Rikzdagen. Jag
skrifwer i dag til Hr Lantmarskalken Gref Arved
Horn
om några angelegna måhl at taga i betenckiande
nu på
Rickzdagen. Lät mig få weta, huru thet blef
uptagit,
[See Sv.R.o.A. och ther på resolverat. Min K. helssn. Gudi
trol.
Riks.Prot.l73l befallad.
VI:1:p.324]

Tin K.fader
J.Swedberg.
Brunsbo
d.1.Martii 1731.
Min Epistel postilla, är nu ferdig och censurerad. Wil tu
kosta på henne, så skulle tu winna wackert thermed. Eller
någor annor ther i Stockholm. Hör ock effter, om
Majesteterne icke hafwa fått min Americam. Min brann up.
Drottningen motte wisst ha fått henne.
NB.til len samma. /-Swedenborg./

519.11
Minutes of the College of Mines. Swedenborg present.
Tafel,Doc.158.E.
(Doc.1:p.441)
1731,April.

L.III:518g

In: Bergskollegii Arkiv. Protocoll 1731
April 1 absent
2 “Herr Assessoren Svedenborg opasslig.”
3
5
6

“
absent
“

7

“

“

9

“

“

10

“

12

“

13

“

“

14

“

“

15
22
23

“
“

“
“
“

24

“

“

26

“

27
28
29

“
“
“

“
“
“

30

“

“

519.12
Swedenborg's First Home in Stockholm.
1731 -1745. ?
In: Svenska Dagbladet 1908, "Söndagen d.
5 April" p.11. Signed "C.F.”

[?C.F.
Lindh]
See Nya KyrkansTydning. 1917: p.42.

......"År 1731 finna vi assessoren boende i huset
nr. 143 i stadens västra kvarter, d.v.s. i hörnet
af Stora.Nygatan och Göran Helsinges gränd. Det
säkerligen oansenliga huset ägdes då af målaremästaren Niclas Schultz, och af mantalsuppgiften
finna vi dels, huru Swedenborg i sin tjänst hade
drängen Jean Brandell och i hyra erlade 600 daler
kopparmynt, och dels hur hans grannar voro folk i
tämligen anspråkslös samhällsställning, såsom k.m:ts
vinkypare Lorangs (Laurent?), juveleraren Ephraim
Gegenwart, kassören i krigskollegium Daniel
Berglin samt preussiska ambassadörens stalldräng
Conrad Carba. (?)....etc.
/Also reference to Swedenborg's neighbors in “Söder”/
[Refers to
Hornsgatan]
“Här i närheten af A.Fr.Torg och i en stadsdel, som på
dem tiden trade att uppvisa många vackra trädgårdar och
malmgårdar, såsom Lindroths Rosenlund, Jungs trädgård,
Lejonankars, Fagges och Gyllenborgs anläggningar,
Tottieska malmgården m.fl. hade Assessorn helt säkert
en angenämare och ostördare tillvaro än nere i staden
vid Göran Helsinges gränd.
[The statement is that in the year l73l, the Assessor lived
in the house nr.l43 in the western quarter of the city,
i.e., in the corner of Stora Nygatan and Göran Helsinges
gränd." Contains various references to Swedenborg's
neighbors. References to his neighbors at Hornsgatan.
C.L.O.]

520
RECEIPT SIGNED BY SWEDENBORG AS ATTORNEY FOR HIS FATHER
1731 April 6, Stockholm
4:o

Phot. in Ph.File 253 = 1 page

In the Library Safe of the Academy of the New Church.
Property of the Swedenborg Scientific Association,
Bryn Athyn, Pa.
Glass negative in ANC + 3 copies.
Det behagade Kamereraren Hr Nils Ubbman tihlstähla
Biskopen Högwyrd: Herr Jesper Swedbergs fuhlmächtig,
wäh[l]borne Hr Emanuel Swedenborg, en summa af Ettusen
tryhundrade femtyfyra Dahler Kopparmynt
Stockholm d. 4 Aprihl 1731.
D G Lovenstern,
[ Seal ]
Bekommit dessa föreskrefne 1354 dalr kpr
mynt som härmed quitteras den 6 Aprill
ut supra
Em: Swedenborg./.
[ Seal ]

Translation by C.L.O.:
Order for Secretary Nils Ubbman to give Bishop Jesper
Swedberg's Attorney, well-born Emanuel Swedenborg, the sum
of One thousand, three hundred and fifty-four Dalers in
Copper.
Stockholm, April 4, 1731.
C G Lövenstern
Above stated sum of 1,354 dalers in copper
received, and hereby receipted, April 6,
ut supra,
Em. Swedenborg

521
ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
1731 May

Doc. 1: p.441 (= Doc. 158E)

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv.
May 3
4
5
6
8
10
11
12
13
14
15
l7
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
31

Protokol1 1731.

absent

“
“

E. Svedenborg
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
[See 521-12]
“
“
“
“
“
“
“

521.11
MEMORIAL SIGNED BY SWEDENBORG AND OTHERS
1731 May 21, Stockholm

11 pp. folio

In Stockhholm, in the State Archives: 1731 Åhrs
Ricksdags
Acter. Comr. Oeconom: Deputat-Acter.
=Hörsamt Memorial - does not concern Swedenborg.

521. 12
Minutes of the College of Mines. Case of Madame Broms
and Bookkeeper Edström.
1731, May 22, Stockholm.

1 p. Fol.

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1731,p.
1744.
Anno 1731.

D.22 Maji

F.M. ps.

Högwelborne H Baron och Praesidenten
Conrad Ribbing.
Herr Bergsrådet A:Leijel
Herrar Assessorerne
L: Benzelstierna
E. Svedenborg
G: Vallerius.
/1.
p. 1742
Sedan conference protocollet, som d. 20. hujus är
hållit,
utj saken emillan fru
auditeuren Laurin
Biskopinnan Broms fullmecktig,
och Bokhållaren Edström, med dess fullmecktig
auscultanten Stillman, nu i dag war för parterne
justerat ock af dem wedkiendt;
discurrerades ytterligare, angde de 4. jernlass,som
Edstrom ifrån bruket 1723, 1724 och 1725 til
Söderhamn afsändt, och i reckningarne sig icke
debiterat förr.
Herr Assessoren Benzelstierna: Jag kan ännu icke
annorlunda finna detta, än som en otrohet af Edström,
emädan han på så lång tid icke talt der om för fru
Biskopinnan, eller fördt det til recknings, warandes
icke eller troligit, at hen skulle hafft lof af
fru Biskopinnan, at för sig försälja något af hennes
jern. Herr Assessoren Vallerius. Jag kan så snart
tro, at
han der til kunnat hafwa lof, som at hen det intet
hafft, i anseende til den store ynnest och credit,
som
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han ägt hos fru Biskopinnan.
Hr Ass: Benzelstierna: Sielfwa naturen och beskaffenheten häraf, gifwer med, at om Edström denna friheten
af fru Biskoppinnan skulle hafwa begiärt, hade det
honom blifwit afslagit, emedan han derigenom hafft
öppet tillfälle, at försnilla hennes jern.
Herr BergsRådet Leijell: Man kan det ej wist
weta, ty det är bekant, at Fru Biskoppinnan hafft en
särdeles gunst för honom, för de tienster skull,
som/han henne giordt, och utan hwilka han sielf sig,
utlåtit, at hon aldrig kunnat komma ut med sine wärck, som
skiedt är.
p. 1744
Herr. Assessoren Swedenborg: Hans Vita ante acta
at han warit så oförtruten i fru Biskoppinnans tienst,
synes gifwa anledning, at om han det begiärt af Fru
Biskoppinnan hade han der till kunnat få lof.
Höglwelborne H.Baron och Praesidenten: Här äro
praesumtioner både mot och med Edström. Och när jag
jemförer de omständigheter, som kunna wara för Edström,
änskiönt icke alt är bewist, emot det, som honom
graverar; så finner jag intet mehr än halfwa skähl emot
honom. Som han nu aldrig tillförene blifwit misstänckt,
eller anklagad, för något criminelt; så skulle det
synas, at wärjemåhls Eed kunde honom updragas, om han
den til sin befrielse gånga gitter.
. . . . . . . .
p.1746
Det hwilade här wid med denna quaestions afgiörande; etc........
/Denna sak continuerades under flera dagar. Den 29de
Maji, p.1858 infördes följande.
p.1858
Anbelangande de 4. jernlassen, som Edström til
Sundswall atsändt, med hwad, som der af dependerar;
Så förblef der med effter de mästa rösterne, tilförene
i protocollet införde, at effter som inga fulla skiäl
äro, till at derföre dömma Edström til tiufnad och
otrohet; Så kommer han, til följe af 8§
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utj processen wid Siö- och KrigsRätterne, samt 29 §. i
dommar Reglorne, at med sielf sins ede erhålla, det hans
tancka och intention icke warit, at otrogit wis försnilla,
dölja och förtiga desse 4. jernlass, eller at han giordt
rasurerne utj Brukz böckerne, hwarest 3 ¼ Sklf effter åt äro
insatta, at der med et sådant brott bemantla: hwilken Ed om
han gånga gitter blifwer han frj,......

522
Minutes of the College of Mines. Swedenborg present.
Tafel,Doc.158, E.(= Doc.l:
p.44l)
1731, June 1
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1731. Kongl.Maijts:
och
Rikssens Bergs Collegii protocoller Pro Anno 1731. Andra
Dehl.

/No mention of
Lejel going/
June 1

“Herrar Assessorerne Benzelstierna och
Svedenborg upgangne pa Ridderhuset."
Em.Swedenborg. rr

2
"K1.10 Lingo H.Bergsrådet Leijell och HH!! Assessorerne
Benzelstierna och Swedenborg upp in plenum på
Riddarhuset."
3

Em. Swedenborg, [522.11]

4

“

10

“

11

“

12

“

14

“

15

“

16 absent
17

“

“

21

“

22

“

[522.12]

522.11
Minutes of Mines. Vacancy after deceased
Councillor of Mines Anders Swab discussed. Bergenstierna,
Benzelstierna and Swedenborg proposed.

1731, June 3, Stockholm.

2 pp.Fol.
II.

In. Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1731, pp. 1918-9.

/Roll as on May 22 1731./
Herr Assessor Bergenstierna hindrad i Secrete-Utskottet.

1º:
Sasom sahl.BergsRådet wälborne H. Anders Swab i går affton
kl.10 blef igenom döden afgången, så proponerade Högwälborne
H.Baron och Praesidenten straxt om ett underdånigt
förslag till Hans Kongl.Mayt til, bemälte vacante BergsRåds beställnings besättjande, då afwen Assessoren wälborne
Hr Johan Bergenstierna i Kongl.Collegio utur SecreteUtskottet upkallad, at wara tillstädes,medan man
delibererade om vacancen effter detta dödeliga frånfället;
och
Resolverades: at tränne förslager skulle upsättias
neml. 1º: angående BergsRåds beställningens besättjande,
hwarwid Assessorerne utj Kongl.Collegio wälborne Herrar,
H. Johan Bergenstierna, såsom äldsta assessor, utj första
rummet; H.Assessor Lars Benzelstierna utj andra rummet,
och utj det tredie rummet Assessor Emanuël Swedenborg
komma på förslaget.
. . . . . . . . . .

522.12
Minutes of the College of Mines. Löwen-Montgomerie case.
1731, June 15,Stockholm.

4 pp.Fol.

In: Bergskollegii Arkiv. Protokol1 1731.II.pp.
2063, 2066-7, 2069.
[See remarks of Protocol Commission - below, 564.12]
/Roll as on May 22,1731/

/8º:

p.2040.
Sedan som General Adjutanten wälborne H.Georg
Löwen och
advocat Fiscalen Högacktad Christiern Herckelpaeus woro
upkomne. . . . .så blefwo Parterne inkallade, etc. . . . . .
.
/Både Löwen och Montgomerie påstode sig äga Nyby grufwan,
men Montgomerie kunde uppvisa dokumenter bevisand att han
kiöpt "upfinnare-rätten" till grufvan. Löwen försäkrade att
han haft documenter bevisande sin öfverenskommelse med
"Bönder och Skatteägare om deras ägande rättighet der till",
men att dessa skrifter "äro honom utur händerne komne, doch
will jag få well 100 wittnen, [p. 2050] som ännu lefwa,
hwilka skola wittna och betyga det samma." Han begärde,
likväl endast att "det täcktes Kongl. Collegium belägga
malmen med sequester, til des Högrättwist slut och utslag i
sielfwa hufwudsaken mig och Montgomerie emellan kan träffas.
p.2053. Kongl.Collegium tog alt cletta hwad så wäl skrifftsom mundteln af Parterne blifwit andragit utj öfwerwägande,
samt der öfwer discourerade.
. . . . . . . .
p.2063
Herr Assessor Swedenborg: De tyckes hafwa skiähl på
båda
sidor så wäl General Adjutanten Löwen, som
Montgomerie; men Montgomerie wisar sedermera laga skiähl och
bewys på sin sida, så wähl til jordägande= som upfinnareRätten af bägge grufworne, och så länge
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de äro så stridige emot hwarandra derom, så tycker jag
at Kongl. Collegium ej kan befatta sig med någon
Sequester.
Kongl. Collegium skridde altså till votering utj
saken: Hwar Äwid yttrade sig forst
Herr Assessor Wallerius: . . .tycker jag för min
[p. 2065] dehl, at ett sådant malmens bortförande och
försäljande ifrån Bruket intet borde tillåtas, utan
woro billigt, den till Lastage-platsen nederförde
malmen med sequester
at belägga, etc. . Men hwad beträffar Nyby-grufwan,. .
.
så finner jag sådant böra in totum et in tantum
förwisas till
underdommaren, at af honom uptagas och
lagl. afslutas......
p. 2066. Hr Assessor Swedenborg: Oansedt GeneralAdjutanten
Löwen will wisa, at denna Lappgrufwa hördt altid under
Schebo-Bruket, den samma å Nyo bragt i gång och
bearbeta
låtit, samt sedermera igenom det contractet af d 25
November 1728 satt Montgomerie utj possession deraf, så
och således tyckes hafwa goda skiähl til styrcka sitt
påstående med. Doch likwäl emedan Montgomerie i Kongl.
Collegio, så wäl igenom Bergmästaren Bellanders derå
gifne mutzedel, som igenom de andra producerade Kiöp
och afhandlingar wisat, det han icke allenast af NyBy-utan ock af Lappgrufwan skall innehafwa jord-ägandeoch upfinnare Rätten, och det skall wara stora skiähl
innan man kan något beläggia med sequester, så finner
jag för min dehl denna twisten wara af den
beskaffenhet, at den bör remitteras och gå till första
instantien, at de raf underdommaren uptagas och
afgiöras.
p. 2068
Herr Assessor Benzelstierna: kan jag, när
Parterne så stå en contradictoriis, intet finna at med
med Lagen och processen enligit woro, någon qwarstad be
willja;........
Herr BergsRådet Leijell: Jag har allaredan
igenom discours gifwit til at förstå min mening,
at jag
intet kan finna i mit sinne något skiähl, at
belägga
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den wid Lappgrufwan brutne malmen med någon Sequester,
så länge Parterne stå in contradictoriis om rätten til
grufworne, utan bifaller Assessorernes Benzelstiernas
[p. 2069] och Swedenborgs mening och yttrande här
utinnan
särdeles hwad H.Assessoren
Benzelstierna så elljest, som
wid det 30-cap. Iord B.L1 anfört hafwer: Lägger det de
till at om Kong1. Collegium skulle nu annorlunda
resolvers än tillförene af d 11 Martii 1750, så kan jag
intet annat see, än det woro resolution emot
Resolution.
pp.2073-4 Högwälborne Herr Baron och Praesidenten
Conrad
Ribbing: Förutan hwad H. Assessoren
Wallerius argumenterar först der af, at denna
Lappgrufwa i många år bort åt warit en appertinance
till Skebo, samt derifrån omistelig...Och således
haller jag före, at i krafft af Contractet bör ingen
malm bortsälljas ifrån Lappgrufwan. Men hwad Nybygrufwan angår, så är jag derutinnan af samma mening som
de andra Herrar Kongl.Collegia Ledamöter, at den saken
får gå til sitt forum.

522.13
ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
1731 July

L.III: 522
Doc. 15 p.441 (=

Doc.158E)
In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1731.
July 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
17
19
and
20
21
22
25
26
Colling]
27
28

Em. Swedenborg
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
[See 523]
“
“
“
“
“
[Only Leijel, Swedenborg
“
“
“
“
“
“
“

Colling present]
ditto.
[See 523.11]
[Only Swedenborg and

522.14
SWEDENBORG’S SIGNATURE
1731 July 6, Stockholm
Phot. in Ph.File 254 = 1 p.
In Falun, Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag: Ankomna
Bref till Berghauptmanskontoret, Bref III 1731-35, pp.81-82.

523
Minutes of the College of Mines. Commission.
1731, July 12,Stockholm.

2 pp. Fol. Doc. 1:p.441

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1731, pp. 2259-60
Anno 1731
Den 12 Julii

För middagen närwarande
Herrar Bergsråden: Adam Leijell,
I.Bergenstierna;
Herrar Assessorerne: L.Benzelstierna,
Em.Swedenborg,
Göran Wallerius,
Olof Colling.
===: ===: ===
o
/7:
Som Kongl.Collegium för godt funnit, at notarien Anders
Tuhnberg Oloffson kommer at föllja med H. Bergsrådet
Bergenstierna och H.Assessoren Swedenborg till den
Commission, som i denne sommar widare skall fullfölljas,
angående de bruk, som liggia utom Bergslagerne, så tog
Kongl. Collegium i öfwerwägande huru mycket bemelte Notarius
skulle komma till at bestås. Och uplästes Kongl.Cammar=
Collegii skrifwelse af d 18 Junii 1717, derutj en på staten
upförd Notarius beräknas 2 D Smt om dagen wid
Commissioner, och 2 hästar på resan till skiuts. Och
Resolverades: Det likaledes 2 D Smt: om dagen, och
skiuts till twänne hästar på resan Notarien Tuhnberg komma
at bestås; etc...

523.11
SWEDENBORG PRESENT IN COLLEGE OF MINES
1731 July 22

Phot. in Ph.File 255 = 1 page

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. (See above - 522.13)

Stockholm d: 22 Julii 1731.

Ad. Leijell J: Bergenstierna

E. Swedenborg.

L. Colling.
Nils Porath

523.12
SESSIONS IN COLLEGE OF MINES
1731 September
In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1731.
[One session in August - Swedenborg absent]

September 11
"
"
"de öfrige Kongl. Collegii
Ledamöter uppå åtskillige förrättningar ut Bergslagerne.”
18

Swedenborg absent

22

[Absent the rest of September]

"

"

524
Minutes of the College of Mines. Swedenborg present.
Tafel,Doc.158.E.
(Doc.1:p.441)
1731, October
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1731.
October 1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
l9
20
21
22
25
25
26
27
29
30

absent
“
“
“
“
“
“
Em. Swedenborg
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

[524.11]

524.11
Minutes of the College of Mines. Application from Eric
Benzel, Bailiff of Mines at Great Coppermountain for
permission to undertake a journey to the German Mines to
which opportunity has been afforded him through the
support of Assessor Swedenborg.

1731, October 11, Stockholm.
In: Bergskollegii Arkiv.

3 pp. Fol.
Protocoll 1731,II.

pp.2596-8.

Anno 1731
Den 11 October
För middagen närwarande.
Högwälborne Herr Baron och
Praesidenten:
Herrar Bergsråden:

Conrad Ribbing;
Adam Leijell,
Joh. Bergenstierna;
Lars Benselstierna,
Em. Swedenborg.
Giöran Wallerius,
Olof Colling.

Herrar Assessorerne:

=== : === : ===
/4º:
Bergsfogden wid Stora Kåpparberget, wälbetrodde Eric Benzel,
gifwer igenom inlagd Supplique till kiänna, det hen medelst
H. Assessoren Swedenborgs understöd wunnit tillfälle att
besee en dehl af de Tyska Bergwärcken, och anhåller altså om
Kongl. Collegii tillstånd till en sådan resa på några
månader, samt om Kongl.Collegii promotorial och resepass;
Hwarjemte han ock berättar, at denne resan ej är
Bergmästaren wid Koppar wärcket wälbetrodde Samuel Troili
emot, iemwäl att den andra Bergsfogden dersammastädes
wälbördig Petter Leijell lofwad att iemte sin egen syssla,
äfwen förwalta Benzels under den tid han är borta.
Resolutio. Effter som denne resa, hwilcken Bergs-

524.11 - page 2
fogden Benzel täncker på några månader giöra till de
utrikes Bergwärcken, ej är Bergmästaren wid Kopparwärcket emot, och Bergsfogden Leijell derhos lofwat
draga försorg, det ingen ting må under Benzels bortwarande
försummas af det son honom elljes åligger att bestrida;
Ty will Kongl.Collegium till bemälte Benzels begiäran
gifwa des bifall, hwarföre ock det begiärte promotorialet
honom kommer att meddelas.
O
/5.

524.12
Eric Benzel to the College of Mines. Permission to travel.

1731, October 11,/Fahlun/

3 pp. Fol.

In: Bergskollegii Arkiv. Bref och Suppliquer.
1731.II.p.152. (= 1 page for the whole Memorial)
In/st. d: 11 oct.1731.d: föred: resepass exped.

Högwälborne Hr Baron och President
Så och
Wälborne Herrar Bergz Råd
och
Herrar Assessorer

Aldenstund jag, förmedelst Assessorens Wälborne Hr.
Emanuel Swedenborgs gunstiga råd och understöd, wunnit
tilfälle at besee en dehl af de Tyske Bergwärcken;
hwarigenom jag förmodar mig så mycket bätre at kunna
inhämta de kundskap och ehrfarenhet, som til
Bergzwäsendet och dess nödiga stycken fordras;
fördenskuld är til Eders Excellence och
Höglofl.Kongl.Collegium min ödmiukaste begiäran,till en
sådan resa på några månader, winna ett nådigunst
bifall. Om hwilcken höga gunst, jag så mycket mehra
giör mig försäkrad, som min Förman der uppe i orten Hr
Bergmästaren Troili ey är der emot; samt dessutan min
Embetes=Camerat Hr. Bergz Fogden Leijell utlåfwat, at
under den tiden, jämte sin, jämwäl förwalta den mig
gunstigt anförtrodde sysslan. Denne min ödmiukaste
begiäran, om Eders Excellence och Höglofl.
Kongl.Collegium gunstigast behagar bifalla, så anhåller
jag i lika ödmiukhet om dess höga promotorial och
Resepass; Hwaremot jag i diupaste wördnad förblifwer
Eders Excellences
samt
Höglofl.Kongl.Collegii

524.13
Minutes of the College of Mines. Swedenborg present.
Tafel, Doc. 158.E.
(=D.1:p.441)
L. III: 524

1731, November

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1731.
November

2
3
4
5
6
9
10
11
12
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
27
29

Em. Swedenborg.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
[524.14]
“
“
“
“

524.14
Minutes of the College of Mines. Case of the Cederström [=
Heirs] - Shareholders and Brukspatron /Mining
Proprietor/Uhr.

1731, Nov. 24,Stockholm.

4 pp. Fol.

In: Bergskollegii Arkiv.

Protocoll 1731.II.

pp.3324-7

/Roll as on Oct. 11. 1731/

=== : === :===
/5º:
p.3308
/sic.Should be
Cederstrom/
[Clerk’s mistake]
Kongl.Collegium företog sig nu till afelutande
Rättegångs saken emellan Herrar Cronströmska Interessenterne, å den ena, och Brukspatron Uhr å den andra sidan. Och
yttrade H.Assessoren och Referenten Benzelstierna sina
tanckar derwid på fölljande sätt:
Den emellan Herrar Cederströmska Arfwingarne och
Brukspatron Uhr här nu warande twisten är uppå tweggehanda
sätt uti Kongio.Collegio incaminerad, nemln af H.Stats
Secreteraren och H.Cammarherren Cederström ordinaria via
appellationis, och af de öfrige Herrar Cederströmiske
Interessenterne per querelam nullitatis, såsom de ostämde
och ohörde skola blifwit dömde, men sedan fullmäcktigen,
Notarien Berger, å de senares wägnar, in för Protocollet d
22 December förledit åhr sig begifwit, at saken in meritis,
äfwen hwad desse des Principaler angår, måtte företagas så
har man wic hufwudsakens skiärskådande af Actis befunnit
sammanhanget deraf wara som fölljer :
/Folljer en fullkomlig utredning, sant anföranden af Colling
och Wallerius./
p.332.4-7 Herr Assessor Swedenborg. Uti Rättegångs saken
emellan Bruks patron Uhr och Cederströmiska Sterbhuset

524.14 page 2
synes wara twenne särskilte måhl: Det ena huruwida
åfwannämnde Sterbhus fullgiort 1726 års Domb, och förklarat
sig, hwilka af Bruksfolket de som omistelige wille behålla
wid Bruket; det andra huru Sterthuset kan förbiudas att
jemwäl de öfrige behålla och deras skuld till Uhr utbetala.
Hwad nu det första angår, huruwida Cederströmiska huset
bordt utlåta sig om Bruksfolckets omistelighet, är en sak
som igenom domb år 1726 dem blifwit pålagt och faststäldt,
hwilken domb jemwäl wunnit laga krafft, och som bordt effter
den utsatta tidens förlopp, eller sedermera då afhandlingen
om kiöpet kommit at gå tillbakas, hafwa sin fulla wärckan;
då ock ett måhl, som till 1729 års Bergsting egenteligen är
instämt, har ock Bergstingerätten i anseende dertill i samma
måhl dömt och sig yttradt, har Cederströmiska huset deremot
wädiat, doch fullgiort sedermera dommen in meritis[†] och
emottagit betahlningen, som alt är en sak, som ifrån början
till slutet gått i sin rätta ordning och wunnit rättmätigt
sin wärckställighet, så, at uti det målet är nu slut
träffadt, men återstår allenast huru wida Sterbhuset giort
sig skyldig till det wite, som uti 1726 års domb är utsatt.
Hwad det andra målet widkommer, huruwida Cederströmiska
huset skall förplittas iemwäl det öfriga folcket, dem de
intet angifwit eller ansedt som omistelige att behålla och
deras skuld til Uhr utbetala, sedan de dem i några åhr
nyttiat, så är det en sak, som synes wara skild ifrån den
förra; i ty det angår alt det öfriga Bruksfolcket, dem de
som omistelige intet erkiänna elat, hwarom ännu intet
blifwit dömt, hwarcken år 1726 eller 1729, har ey eller
blifwit af Uhr instämt, alt derföre finner iag för min dehl,
att Kongl.Collegium kommer i det förra målet sig egenteligen
att yttra; men det andra målet, som oinstämt, jemwäl intet
definitive afdömt, och således hwarcken lagligen
incamineradt wid Bergstinget, ey eller i föllje deraf lagln
kunnat inkomma till Kong. Collegium, tyckes böra lemnas i
Uhrs frihet, att söka Sterbhuset och dermed gå de laga
wägar, som processen gier anledning till, om han finner sig
dertill
[†och Bruks-patron uhr erkiänt]
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p.3332
Hwad

p. 3334
witet,

hafwa skiähl.
...............
Effter pluraliteten blifwer altså domslutet detta:
det målet angår, hwilket Bergs Tingsrättens domb
af d 7 Junii 1729 blifwit afgiordt. . . så
härrörer
det utaf den Bruksskuld, som Brukspatron Uhr will
hafwa betalt, och således af enahanda och samma
fundament som hans i des vice versa Libell derom
giorde påstående,....Och imedlertid kan ey
eller Kongl.Collegium utlåta sig hwarcken öfwer
som Bergstings Rätten förklara Herrar
Interessenternewara förrallne till, eller öfwer
Expenserne, som Brukspatron Uhr blifwit tilldömde.
. .

524.15
Minutes of the College of Mines. Swedenborg present.

1731, December.

Tafel, Doc.158.E. (=
D.1:p.441)
L.III:524

In: Bergskollegii Arkiv. Protokol1 1731.
December 1
2

“Herr Assessor Swedenborg opasslig."
Em. Swedenborg.

[524.16]
3
4
6
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

[524.17]
[ " presented]

524.16
Minutes of the College of Mines. Case of Vought, Hedeen
and Mattson.
1731, Dec.2,

$tockholm.

1 p.Fol.

In: Bergskollegii Arkiv.

Protokoll 1731.II

p.3441.
Anno 1731
Den 2 December
För middagen närwarande.
Hogwalborne Herr Baron och
Praesidenten.
Herrar Bergerådet:

Conrad Ribbing;
Adam Leijell,
Joh. Bergenstierna;
Em. Swedenborg.
Göran Wallerius.
Olof Colling.

Herrar Assessorerne.

H. Assessor Benzelstierna hindrad i Pomerske Commission.
=== : === : ===
5.
p.3431
Kongl.Collegium adjungerade sig des
Secreterare Cammererare, och företog sedan den d 29
sidsll. November förehafde Rättegångs saken emellan
Arrendatoren Issac Vougt och Bergsmännen Olof Hedèen
och Anders Mattsson. . .. yttrandes fördenskull
Referenten, Herr Bergsrådet Leijell, des mening först
sålunda:
Aldenstund Arrendatoren Vought genom des half
broder, Bokhållaren Heike, låtit år 1715 i sin tienst
till Mackmyra-Bruk städia hammarsmeden Lars Hård, som
den tiden smidde wid Långshyttar i Husby sochn, och det
i anledning af mästersmedens Johan Samuelssons utgifne
Ohrlofs Sedel, utan att wid det tillfälle giöra sig
underrättad om smedens rätta skuld hos des förre
Principaler, Bergsmannen i Långshyttan Olof Hedéen och
Andres Mattsson, hwilket Vought doch i förmågo af 1703
åhrs Hammarsmeds Ordning ålegat at giöra;
. . . . . så tyckes Vought så mycket mindre kunna
undandraga sig att till Olof Hedéen och Anders Mattsson
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p.3441.
af

Herr Assessor Swedenborg: Jag är äfwen härutinnan
lika mening med H. Bergsradet Leijell.
. . . . . . . .

p.3443

Och som Samtel. Kongl. Collegii Herrar Ledarmöter
woro utj denna saken ense, så kommer dommen i

anledning af åfwannämde slut att upsättias.

524.17
Memorial to the College of Mines by H. Brandberg concerning
Payment for commission for Bergenstierna, Swedenborg
and Thunberg.

3 pp.Fol.
1731, December 18, Stockholm.
In: Bergskollegii Arkiv. Bref och Suppliquer.
II. pp. 444, 445.
Presented December 20th - see above, 524.15.
Prest. d: 20 Dec.1731 d: upl. Extr.p.

Ödmiukt Memorial, angåenue återstående
Rese= och Underhålds penningar för BergzRådet Wälborne Hr. Johan Bergenstierna, Assesoren
Walborne Hr: Emanuel Swedenborg och
Notarien Hr: Anders Thunberg.

För de Rese=, och underhåldzpenningar BergsRådet
Wälborne Hr: Johan Bergenstierna och Assessoren
Wälborne
Hr: Emanuel Swedenborg åhr 1730 undfåt til den
committerade undersökningen om Skogarne wid Edske Maugn
i TorgzÅker Sochn, är Räkning ingifwen, och som
Wälbemelte Hr: BergsRåd och Assessor ifrån berörde
undersökning, begifwit sig til Fahlun at besichtiga
bergzfrälse skogarne, och där sarmmastädes af Bergz=
lagen åtniutit rese= och underhålds penningar, så
blifwer Hr: BergzRådet skyldig på samma åhrs undfångne Rese= och Underhåldz penningar 79 Dr: 24./.

524.17 - page 2

genstierna får til fordra 299 Dr 13 1/3/. Silfr mt,
Assessoren Wälborne Hr. Emanue1 Swedenborg 147 Dr. 24/.
dito mynt och Notarien Hr: Anders Thunberg som wid
samma Commission forde Protocollet 91 Dr. 21 1/3/. Smt,
hwilken desutan i sidstlne Julii Månad undfått 60 Dr
Smt, Och emedan som Wälbemelte Hr Bergs Råd och Assessor
hålla om desse medels utbekommande underställer fördennskull
i ödmiukhet Högwälborne Hr. Barons, Praesidentens
och Höglåfl: Kongl: Collegii Wälbehag om icke
Assignationer til Rikzsens Ständers Banco får upsälties
på sådana återstående rese= och underhåldz
penningar utaf Skogzrecognitions medlen, nembln= för
BergzRådet, Hr: Bergenstierna på 299 Dr: 13 1/3 ./.
Silfr= mt= eller Åttahundrade Nytyo Åtta dahlr= åtta
öre Kopprmynt, för Assessoren Hr: Swedenborg på 147
Dr 24 ./. Smt=, eller Fyrahundrade fyratyotre dahlr:
åtta öre Kmt=, och för Notarien Hr: Thunberg på 91
Dr 21 1/3 ./. Smt; eller Twåbundrade Siuttyofemb
dahlr= Kopparmynt, och dem emot qvittence tilställas.
Stockholm dn= 18. December 1731.
H: Brandberg

524.18
RECEIPT BY J.BERGENSTIERNA AND E.SWEDENBORG
1731 Dec. 20
In Stockholm, Bergskollegii arkiv: Bergskollegiets Huvudbok
för
l73l undersökt, därvid anteckningar gjorts. Ur
räkenskaperna.
Transcript by T.Holm - see Swedenborgiana Letter File, s.v.
Holm:

I registret finnes Em. Swedenborgs namn endast med
hänvisning till sid 68, där på Em. Sw:s konto i kredit
avföres:
Smt
Dr.
örepgr
Capital Räckningen debiteras lönen efter Staten
likmätigt Hans Kongl Maijtts nådiga bref af d.4 Junii
1730 flo 6l5
1200:-

Balance till åhr 1732 för det som
H. Assessoren 1725 bekommit af laboratorii mechanice
medel till Machiners och Modellers reparation,
hwarföre Räkning kommer at giöras
50:--

____________
Summa
1250:--

See Lindh Documents, p.4: no.40a: “Utdrag ur Bergskollegii
arkiv. Kollegii hufwudbok med verificationer 1731 - with
receipt by J.B. and E.S-g d.20 Dec. l73l.”

524.19
MINUTES OF THE BERGSCOLLEGIUM - EXTRACT FROM
1731 Dec. 30
In Stockholm, Bergskollegium Arkiv: Bergskoll. Huvudbok
l73l,
undersökt, därvid Anteckningar gjorts: Ur
verifikationerna fol. 976. Denna sistnämnda
avskrift är i originalet åtföljd av en mängd
verifikationer,såsom kvitton m.m.
Transcript by T.Holm - see Swedenborgiana Letter File, s.v.
Holm:
(l73l 20/12 : 1)
Extract af Kongl Majts och Riksens BergsCollegii
Protocoll, hållit d. 20. Decemb. l73l.
Kongl Collegio gifwa Bergsrådet Wälborne H. Johan
Bergenstierna och Assessoren Walborne H. Emanuel Swedenborg
wid handen, at sedan Kongl. Collegium förledit år l730
Wälbte H. Bergsråd och H. Assessor hwardera tilstält l30
dahl. Silfmt til rese- och underhåldspenningar til den
anbefalte undersökningen om Skogarne wid Edske masugn uti
Torgsåkers sokn, samt de närmast til Örnbo belägne hammarwärken, hafwa Hr BergsRådet och H. Assessoren ifrån
Torgsåker måst begifwa sig til Fahlun, at undersöka om
Bergsfrälse Skogarne, til hwilken förrättning Bergslagen
rese- och underhåldspenningar bestått men som Hr BergsRådet
och
H. Assessoren för den infallande den hösten och obequäma
wäderleken sig icke kunnat förfoga til förbede hammarwärk
wid Örnbo, så hafwer hos hwardera et öfwerskått af 79 dr
24./. Silfmt. Nu sedermera hafwa H. BergsRådet och H.
Assessoren nästförl. höst förrättat bte undersökning öfwer
hammarwärken närmast til Orebro. Och emedan H. BergsRådet
och H. Assessoren sig uti den bilagde räkningen debiterat
för det som uti förra räkningen öfwerskutit, så skal Hr
BergsRådet nu hafwa at fordra 299 dahl. 13 1/3 öre Smt och
Hr Assessoren l47 dr 24 öre Smt, samt Notarien Wälbetde
Anders Thunberg Olofsson, som wid samma förrättning fört
protocollet 91 dahl. 2l 1/3 öre Smt; Och alldenstund Kongl.
Collegii Cammererare Wälbde Hindric Brandberg härwid med des
memorial inkommit, och berättat sig berde ingifne räkning
hafwa öfwersedt och därwid intet hafwa at påminna: Ty
resolverades, det hatwer Kongl. Collegii Cammererare at
igenom assignation til Riksens
Ständers Banco på Skogs recognitions medlen emot behörige

524.20
SWEDENBORG'S AUTOGRAPH AND SEAL
[?173l] Dec. 23
1 page

Phot. in Ph.File 256:

=

In Chicago, Field Museum. Gunther's Collection.
3 photos and 2 films in ANC.
[Note by AA: Should be Dec. 23, 1749.]

525.
J. Unge to Swedenborg.
Tafel, Doc. 116 (= Doc.1:
p.355)
/1731/

2 pp. 4:o

In the Royal Swedish Academy of Sciences.
Bergius Bref-Samling. Tom. XVI. pp. 295-6.
Copy in Swedenborg Society, London.

Ex orig.

Min Högtde K. Broder!
På Brunsbo står wel til.
Nu begynnar Möller åter at bedraira Biskopen på
en ny
räckning nembl. han wil trycka Epistel
Postillan, som
kom undan
branden. Biskopen har inga pgr, utan är
skyldig i domkyrkan 5 a 600 Dr, som Möller
emotaget
för Catechesens tryckande förledet åhr, hwad wil
thet
blifwa utaf, om han nu skal begynna at trycka i
thenna sin fattigdom? iag menar at Möller har
förtrollat Biskopen, efter ingen menniska kan
råda
honom therifrån, at han en gång skiler sig ifrån
den
bedragaren. Aldringen får se theras räckningar
utan
allenast skrifwer K. far i sin bok; then och
then
dagen giorde wi räckning; men hwar uti thet
består
eller huru mycket Möller har får wet ingen.
thet har mig en wiss berättat, at han förledet
åhr
bekommet 1503 Dr Smt bara för Catechesin. Hwar
wil thet taga wägen, Biskopen fördinpar sig
alt menr och mehr i giäl. Nu skrifwer han
dageligen
med stor flit på the andre twå delarna af
Postillan,
son brunno up, men man kan tenkia i thenna sin
ålder, och ther til utan subsidier af
bibliothec,

525.11
NOTE BY ERIC BENZELIUS REFERRING TO SWEDENBORG
[? 1731]
230

1 p. 4:o

L.III:

In Linköping, Diocesan Library, Codex 14a, no.2
Text from L.III: 230:
“Ätskilligt hörande til Mathesin, som ock Historiam
Naturalem
Sveciae, af hwilka ock giordes bruk wid Societatis
inrättande i
Upsala. (Här ibland äro ock månge, min swågers, H:r Emanuel
Swedenborgs original bref, och annotationer,) item,
Memorialer om
Perlefiskerie."
Translation by Mrs. Ahlberg:
"Different things belonging to Mathematics and the Natural
History of Sweden, of which use was made in the Society
established in Upsala (among them are also many of my
brother-inlaw's, Herr Emanuel Swedenborg, original letters and notes).
Item
Memorials on Pearl Fishery."
[Note by AA: This is probably an inscription on a volume or
parcel of papers and should be dated after 1731 when Eric
Benzelius arrived at Linköping.]

526
Minutes of the College of Mines. Swedenborg present
1732, January.

Tafel,Doc. 158.F.
(= Doc. 1:p.441)

In: Bergskollegii Arkiv. Kongl.Maits.och
Riksens Bergs Collegii Protocol För År 1732. Första Delen

January 7
8

"Hr. Assessoren Swedenborg opasslig.”
“Hrr Assessorerne Swedenborg ock Colling
opasslige.”

9
Em. Swedenborg
10
“
12
“
13
“
14
“
15
“Herr Assessor Swedenborg hindrad I men
Stats Commissionen, upkom wid slutet.”
16
18
19
20
21
26
27
28
29
31

Em: Swedenborg
“
“
“
“
"Em Swedenborg ock Collins opasslige.”
Em.Swedenborg
“
“
“

527
Minutes of the College of Mines. Swedenborg Present.

1732, February.

Tafel, Doc.158.F
(=Doc.1:p.441)

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1732. I.

February 1
3
4
5
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
26
28
29

Em.Swedenborg
“
“
“
“
“
“
“
“
“
[527.11]
“
“
“
“
“
“
[527.12]
“
“
[527.13]
“
“
“
[528.}
“

527.11
Minutes of the College of Mines. Polhem’s Drawing
Machine.
2 pp.fol.
1732, February 14, Stockholm.
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1732.I.

Aº= 1732 Den 14 Februarii

[See Bokwetts Gillet
Protokoll II 179]

Förmiddagen närwarande
Högwälborne Hr. Baron ock
Presidenten Conrad Ribbing
Herrar Bergs Råden
Adam Leijell
J.Bergenstierna
Herrar Assessorerne
L:Benselstierna
Em Swedenborg

Herrar Assessorerne Vallerius och Colling opasslige.
= = = : = = = := = =
7º.
p.513
den

Sedan Collegium, genom underdånig skrifwelse af
de 10 de Novembr: 1730, gifwit Hans Kle. Majt.
underdånigst widhanden the beswär och olägenheter,
som Bergs Rätten wid Stora Kopparberget theröfwer
anfördt, at then af Herr Commercie Rådet Pohlheim
inventerade och nu wid Kong Friedrichs Schackt
inrättade opfordrings
Machinen, woro för några uppå then samma angifne
ofullkomligheter hinderlig uti berörde Schackts så
skyndesamma atsändande som nödwändigheten fördrar,
hwaraf Kongl.Collegii. . .funnit Sig föranlåtit
Hans
Kongle. Majts.. nådige goitfinnande hemställa om
icke
Bergslagen måtte tilstädjas, at utan afseende på
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prof, som uti Hrr. Assessorernes Benzelstiernas och Vallerii
närwaro giorde äro, finner man, hwad wärkan at Machinen
giordt emot de wanlige brukelige Spehlen, eller huru mycket
kan rätteln. söjas at det ena dragit mer än det andra.
Hr: Assessor Benzelstierna. De prof, som så wal i war
närwaro skiedt, som de, förordnade Betjente nu sedermera
insändt, komma merendels öfwerens och gå derpå ut, at spelen
med en lingång eller twå ljnor dragit mer än machinen med
twå Ljngångar eller 4 linor.
Hr: Assessor
Swedenborg. Jag skulle tro, at de i sin
wärkan gå
jemt emot hwarannan.
Hr. Assessor Vallerius. Det jemnaste profwet som skjedt, är
det som giordes den 28 aug. då machinen med sina twå
Ljngångar upfordrade i Kung Friedrichs Schackt på 84 famnars
diup och jemt en tjmas tid 12 tunnor, med Hästwinden, på
samma tid 10 Tunnor i K:Carl XI…tes
Schacktsspel på 97
famnars diup, uti 87 minuter ......etc.
p. 525. Högwälborne Hr. Baron och Presidenten. Iag ser
intet
hindra Kongl:Collegium, at i underdånighet
hemställa til Kongl.Majt. om denne machine uti Kongl.
Friedrichs
Schackt skal längre blifwa stående, så
wida den är
Schachtsänkningen til hinders.
Hr. Assessor Swedenborg. I Kongl.Majts. nådige skrifwelaf d. 15 Junii sistledne står, at Kl. Collegium har detta at
lagln, afgiöra.
Hr: Assessor Benzelstierna. Det ordet lagligen synes
intet kunna tagas i annan mening än judicialiter.
p.529.
Kungl.Collegium stadnade i det slut, at Hans
Kongl.
Majt. /skall tillskrifvas att profvena visa
Polhems maskin"går icke allenast mycket långsammare än alla
de öfrige upfordingswärken utan också är i vägen för folket
och mycket farlig, “kunnandes Kgl.Collegium [p.532] icke
taga på des answar, om, igenom denne machins bestånd uti
Kung Friedrichs Schackt, grufwans totall ruin och undergång
skulle förorsakas.”

527. 12
Minutes of the College of Mines. Iron Testing Commission
1 p.Fol.
1732, February 21, Stockholm
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1732.I.p. 617-618

/Roll as on Feb.14 +G.Vallerius./
= = = := = =:= = =
2.º
Uplästes Kongl: Collegii Advocat Fiscals Memorial, derutinnan hen andrager, at Jernwärkarne uti denne Stadsens
Matall Wåg gifwit wid handen, det en jernpost der nyligen
inkommit, som skall bestå af en wrakwärdig materia
Handelsmannen Johan Guthrie tilhörig af No.19, 217 stänger,
til wigten 27 Skeppd: 18 Lisspd., hwilken post är med
sequester belagd; Begiärandes det berörde jern måtte
behörigen besichtigas och proberas, samt dermed, likmätigt
Kongl; Förordningen, förfaras.
Resolutio Bewiljas, och låfwade Hrr. Assessorerne Swedenborg
och Vallerius, at wilja i dag efter middagen wara wid
berörde jern posts proberande i Wågen tilstädes.
3:º

527.13
Minutes of the College of Mlnes. Iron-Testing.
3 pp.Fol.
1732, Feb.23,Stockholm.
In: Bergskollegii Arkiv. Protocoll 1732.pp. 673-5.

/Roll as in 0ct. 11,1731/
===:===:===
3:º
Föredrogs Kongl.Collegii advocat Fiscals Memorial, angående
en här i wågen sequestrerad jernpost, Handelsmannen
Joh:Guthrie tilhörig.
Jemwäl uplästes H. Assessorernes Swedenborgs och
Vallerii här om ingifne berättelse, hwilka bägge warit i
Wågen under profwet tilstädes.
Handelsman Guthrie efftersändes, som och straxt derpå
upkom och inkallades, då Kl.Collegium frågade honom,
om hen åstundar, at något annat prof skal för sig gå än som
skiedt är.
Guthrie swarade, det hen intet ser något widare prof wara af
nöden. Tog afträde; Och resolverades: At d
/Skeppund/
/Lispund/
hwad de 3 Sklld: 9 ½ Lld. angår, som wid nedkastningen
afsprungit, så kommer den påsten, såsom af en kallbräkt
materia bestående, at undergå confiscation. Berörande det
som af denne jernpost sedan öfrigit är, så emedan 8 af
profstängerne No. 19, och 6 af profstängerne No. 20. med det blinds märkte jernet afsprungit
under profwet i flera stycken, för deras kallbräkte oart
skull, men de öfrige profstängerge af bägge sorterne profwet
uthållit; Ty komma proportion
/Skeppund/
/Lisspund/
dereffter 6. Sklld: 19. af No. 19, och 5 Sklld. 12
Lisspd. af det blindt märkte jernet och No. 20. at
a
confisceras, det öfrige, som sig bestiger til 11 Skeppd.
/mark/

17.Lld. 10 mk lösgifwes til ägarens frja
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Notes in general, especially for this item - re
translation of Skeppund;
Skeppund, tecknadt Sk tt [fsv. skippund, ty.
schiffspfund, mlat. navale talentum], en i
Skandinavien, norra Tyskland och Östersjöprovinserna från senare medeltiden bruklig, i
Sverige 1855 aflyst vikt, vanligen indelad i 20
lispund [= 170 kg.]. Enligt olika på l600-talet i
Sverige utfärdade bestämmelser skulle l skeppund
viktualievikt vara = 20 lispund = 400 skålpund [=
500 marker järn- och kopparvikt]; l skeppund järnoch kopparvikt = 20 lispund = 400 marker [= 320
skålpund viktualievikt]; l skeppund tackjärnsvikt
= 26 lispund. Bergslagsstäderna fingo räkna vissa
öfvervikts- l. slitningsmarker, så att 1 skeppund
järn gällde i bergs- och hammarvikt = 22 lispund
["markpund"], i uppstadsvikt = 2l markpund och l
skeppund råkoppar = 22 markpund, Jfr.,Mark och
Markpund (Nordisk Familjebok, vol. 25, s.v.,
Skeppund - in ANC = 038 )
N75

527.14
SWEDENBORG'S MEMORIAL ON REPAIRING MACHINES AND MODELS
1732 Feb. 26

Phot. in Ph.File 257: = 3 PP.

In Stockholm, in the State Archives. Bergskoll. Arkiv,
Bref o. Suppl. 1732 I: pp. 16, [16a], 17.
Transcript in Tafel MSS 222-23 and as follows:
[ph.p.16]Praes. d: 26 Febr. 1732. do upl. widare d: 28 febr
Ödmiukt Memorial.
Remitteres til Kl. Collegii Camererare.
Utaf hos följande räkning techtes Högwelborne Hrr
Baron och Presidenten samt Högl: Kungl: Collegium
höggunstigast intaga, at till modellers, fensters
reparerande och dylikt uti Machine-kamrarne nu på
7 åhr är opgången en Summa af 252 dr 27/: koppmt,
hwarinunder jemwel begripes l00 dr koppmt, som
nyligen utgifne äro
til den store
Machinens och andra smerres lagande och i
gång bringande, hwilcka medels takdropp blifwit
förrostade och nestan [ “ 16a] förlorade, om i tid
inintet bot derå blifwit skaffadt. Åhr
1725 d. l7 Febr. har Hög welborne Hr Baron och
Presidenten samt Högl: Kung1: Collegium behagadt
låta mig undfå till slikt behof 150 dr koppmt,
hwilcken Summa nu effter bilagd räkning wises ware
åtgången, och der utöfwer utgifne 102 dr 27 /:
koppmt: understelles altderföre i ödmiukhet, om
icke Högwelborne Hr Baron och Presidenten samt
Höglofl: Kungl: Collegium skulle teckas låta mig
bekomma de af mig utgifne 102 dr 27 /: koppmt,
jemwel ock lemna mig om hender till widare
förefallende små reparationer och nödwendigheter
nu som [ [ 17 ] förr 100 a 150 dr koppmt, på det
om ett eller annat wid Machine-kammaren skulle
behöfwas, jag då inset motte för hwar liten
utgifft, så oftta den ehrfodras, falla Högwelborne
Hr Baron och Presidenten samt Hoglofl: Kungl:
Collegio beswärlig. Stockholm d 26 Febr. 1732
Em: SWEDENBORG
[For enclosure, see next item - 527.1401.]
Translation in LM p,445
Mentioned in Doc. 1: p.441

527.1401
ACCOUNT FOR REPAIRING MACHINES AND MODELS
1732 [Feb. 26]
In Stockholm, Bergskoll. Arkiv. Bergskoll. Huvudbok för
år 1732: pp.655-56.
See Lindh Documents p.4: no.42:
"Account for Machines and Models signed d. 26
Feb.
1732. Signed Em. S-g. [from 1725-1731]"

Transcript by Mr. Holm as follows: (See Swedenborgiana
Letter File, s.v. Holm for original copy)
Rakning daterad 26 Febr. 1732 av Em. Sw. rörande utgifter
under åren 1725-1731
för reparationer; därav.

Dr Koppmt
"1725 d. 3 Martj låtit laga de i machinerummen sönderslagna
fenstren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31:16
och
"1731 d. 25 Octob: för lagande af den stora Machinen, som
igenom dropp på några stellen war bortröstad och obruklig;
jemte andra Machiners lagande .. . . . . . . .. . . . . . .
. . . . . 100:------------------------Summa Dr Koppmt
252:27”
Translation in LM p.446.
Mentioned in Doc. 1: p.441.

527.15
MEMORIAL ON REPAIR OF MACHINES READ - SWEDENBORG’S
1732 Feb. 26

2 pp. Folio

In Stockholm, Riksarkivet: Bergskollegium Arkiv.
Protocoll
1732: pp.722-23. Del. I.

Transcript:
p.714
Anno 1732. den 26. Februrii
Förmiddagen Närwarande
Högwälborne Hr Baron och
Presidenten C: Ribbing.
Herr Bergs Rådet
J: Bergenstierna
Herrar Assessorerne
L.Benzelstierna
Em: Swedenborg
G: Vallerius
=== : === : ===
3º
Uplästes Herr Assessor Swedenborgs Memorial angående
reparationer uti Kongl: Collegii Machine
Cammare.
Resolutio. Remitteres til Kongl. Collegii
Cammererare.
4º
[See Minutes for Feb. 28, p.747 on payment
for same.]

527.16
EXPENSES FOR REPAIRING MODELS
1732 Feb. 26
In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Bergskoll. Huvudbok
för år l732: p.64.
Transcript made by Mr. Holm - handwritten copy under Holm in
Swedenborgiana Letter File.
Kredit av Swedenborgs räkning:

Silvermynt
Daler öre

"Capital Räkningen debiteras
Löhnen effter Staten - - - - - - - - Capital Räkningen debiteras
giorde reparationer och omkostningar uti Kongl.
Collegii Machine och ModellCammare effter Räkning
fol-º 656 - - - - - - - - - - - - - - Balancen til åhr 1733 för Laboratorii mechanici medel, hwarföre Räkning kommer at giöras - - - - -

1200. --

84: 9

50: --

--------------Summa
1334: 9

528
Minutes of the College of Mines. Swedenborg’s Memorial
Expenses connected with the Applying for Payment for/Repair
of Machines.
3 pp.Fol.
1732, Feb. 28, Stockholm.
In: Bergskollegii Arkiv.

Protocoll I.1732,pp. 747-9

A.º 1732 Den 28 Febr.
Förmiddagen, Närwarande
Högwälborne Hr. Baron och Presidenten Conrad Ribbing
Herr Bergs Rådet
Joh:Bergenstierna
Herrar Assessorerne
L:Benzelstierna
Em Swedenborg.
G:Vallerius.
=== : === : ===
p.747
Föredrogs Hr. Assessor Swenborgs
Memorial,
angående åtskillige giorde reparationer uti
Kongl.Collegii Machine Cammare, hwar til Hr.
Assessoren 102 Dr. 27./. Kopparmt. utlagt,
hemställandes Hr. Assessoren derjemte,om icke,
förutan desse 102 dhlr. 27/:, 100 eller 150 Dr.
koppmt. Hr. Assessoren, til at hafwa för handen
wid åtskillige små nödwändige reparationer, kunde
tilställas.
Uplästes Kongl.Collegii Cammererares Memorial,
insinuerat den 28 Februarii sistl." andragandes
Cammereraren at han wid de af Hr. Assessoren
ingifne räckningar intet hafwer at påminna.
Resolutio Kongl.Collegii Cammererare har at
af besparde Laboratorii Mechanici medel tilställa
Hr. Assessoren igenom assignation til Riksens
Ständers Banco 252.dhl. Z7 /: koppmt. , kommandes
,Hr. Assessoren at för de 150 Dr. giöra behörig
redo.
5.º

529
MINUTES OF THE COLLEGE OF MINES.
1732 March 1, Stockholm.
(=Doc. 158F)

Doc. 1: p. 441

In Stockholm, Riksarkivet: Bergskollegii Arkiv.
Protokoll 1732. I.

March

1
2
3
4
6
7
8
9

10
11
13
15
16
17
18
20
21

22
23
24
529.17]
27
28
529.18]
29
30

Em. Swedenborg [see below-529.11]
“
[ “ “
- 529.12]
“
[ “ “
- 529.13]
“
[ “ “
- 529.14]
“
“
“
“
[ “ “
- 529.15]
“
[ “ “ - 529.16]
“
“
“
“
“
“
“
“
"Wälborne Hr Bergs Rådet Leijell
och Assessor Swedenborg occuperade
uti Mynt- Commission.”
Em. Swedenborg
“
“
“
“
“
“

[see below -

[ “

“

-

529.11
Minutes of the College of Mines. Löwen-Montgomerie Case.
2 + 3 + 1 + 2 pp.Fo1.
1732, March 1, Stockholm.
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1732.I.
pp.801-2, 816-18, 825, 831-2.

/Roll as on Oct.11,1731/
p. 775

Företog sig Kongl. Collegium widare Rättegångs
saken emellan General-Adjutanten Wälborne H:r George
Löwen och Handelsmannen Montgomerie.
Och fant Kongl.Collegium, i anledning af den i går
förde discursen, för skiäligt, at först yttra sig
öfwer den då moverade quaestionen,om och huruvida
Montgomerie kan anses för General adjutanten Löwens
ratta Man och Contrahent eller ey, och med det förbehåll, at hwars ock ens tanka deröfwer må allenast
anföras såsom en discours, hwareffter Kongl.Collegium
sedan kan hafwa anledning at öfwer berörde quaestion
stadna uti något wisst slut, och at man således
ventilerar skiälen mot och med som Parterne antingen
uti skrifftwäxlingen, eller och wid conferencerne
hafwa hwar för sig andragit.
Herr Referenten och Assesoren Vallerius. Såsom nu
frågan är, om Montgomerie skal wara General Adjutanten
Löwens rätta man eller ey, så faller mig detta in, om
icke innan skiälen komma at ventileras, man borde få
se Montgomeries böcker ock räckningar......

p.800

Hr. Assessor Benzelstierna. Jag finner wäl det,
at Ösbyholms skogskiöp och förhöjningen icke angå
contractet, men så talas likwal så wäl uti Stämningen
som uti Libellen om sluträckningar, som under
Contracts åren blifwit af Montgomerie til Löwen
extraderade, hwaraf man synes kunna sluta, at
commercen war immediate drifwen emellan Hr./General
Adjutanten och Montgomerie,

635

636
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särdeles när jag derjemte anser den correspondence,
som emellan desse bägge är effter annat om Brukens
drifft och medlens disponerande hållen är, Detta
styrker mig i den tankan, att Montgomerie war rätta
Contrahenten, fast än det skiedde under Iurgenssens
namn.
Herr Assessor Swedenborg. När jag noga examinerar
hwad Parterne af Stämnings-målen wilja inducera, så
tyckes, at intet dera giör til saken, och hwarken
löser eller binder uti quaestionen om
contrahentskapet, men det som af deras correspondence
kan hämtas, så wäl som af åtskillige andra
omständigheter och passerade actus, sådant lärer uti
berörde quaestion gifwa
Kle. Collegio närmare uplysning om rätta sammanhanget.
. . . . . . . . . .
p.315.

Hr. Assessor Colling, När man derjemte considererar
brefwet af den 7 Sept:1727 fol.266 i acten....så kan
jag ey annat tycka, än at Montgomerie war Löwens rätta
Man och contrahent och intet Görgenssen, som allenast
länt til Contractet blått sitt namn.
.......

p. 816

Herr Assessor Swedenborg. Här blir frågan, i
fall det skulle medgifwas at Montgomerie
skulle secundario wara contrahent, det är
Iurgenssens Man, och Iürjensson Löwens, och således
Montgomerie intet considereras som
contrahent i anseende til Löwen, utan i anseende til
Iürgenssen, om icke på sådant sätt en tacitus consensus eller convention warit emellan Gürgenssen och
Montgomerie, nemligen den, at Montgomerie skulle wara
principal contrahent, ock Iurgenssen des Factor, och
således contrahentskapet straxt från början tacite
blifwit transporteradt på Montgomerie, och lärer icke
nekas, at icke Löwen derutaf wetatt, och jemwäl der
til samtykt, som synes af des egne utlåtelser i
Libellen,

637

638
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och uti des bref, jemwäl utaf Iurgenseens wid Bergs
Tinget; och om således Löwen samtykt der til, at
Montgomerie praesterade essentilia contractus och
niutit all winst ock båtnad, som kunnat flyta af
Bruket igenom contractet, frågas då, om icke Montgomerie bör consideraras som rätta contrahenten
ifrån
Borjan.
Högwälborne H. Baron och Presidenten. Nyttan som han
hafft är honom icke tilfluten såsom en contrahent
med General Adjutanten,utan i anledning af den
bihandel han hafft med Iurgenssen.

p.824

Hrr. Assessor Benzelstierna Uti det siette af
Hr. General Adjuntantens skiäl talas om acta
publica, men hwad han dermed menar kan jag ey så
just wetta, så framt han icke dermed förstår den
correspondence, som hölts sedan 1723 års Contract
exapirerade, och in til dess det blef prolongerat.

p.825

Hr. Assessor Swedenborg. Denne correspondence
är, som förr omrört är, plägad emellanHr.
General Adjutanten och Montgomerie, hwaraf nog
klart är, att prolongation en af Contractet,
som påfölgde, endast dependerade af
Montgomeries samtycke och öfwerenskommande, ty
hade det icke skiedt, hwad wille wäl Iurgerssen då
hafwa för et Contract prologerat, som ingalunda war
i stånd, at sielf ock af egna medel giöra så anseenlige förlager, som Schebo och Ortala Wärkens
drifft fördrade.
Herr BergzRådet Bergenstierna. Nog ser man at detta warit en
Factorie Handel, som allmänt ibland de handlande brukas. . . .
. . .

p.830
p.831

Öfwer desse Sex skiäl discourerades. . . . .
Herr Asseessor Swedenborg. Det förnämsta
skiäl som å Löwens sida tyckes wara anfort til
bewis at Montgomerie
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intet warit Contrahent vid wärket, är det at han då
warit främmande och expedit, som ey skal effter
de många af Löwen allegerade Förordningar kunna ingå
slikt Contract, nemligen at stiga in uti Bruket och
för egen räckning det drifwa, men så tyckes af de af
Montgomerie anförde skiäl, det han de facto agerat
som contrahent, men om han kunnat wara en slik contrahent, det är
de jure, är en sak, som intet torde wara enlig med Förordningarne,
ey eller lärer det målet höra endast til Kongl.Collegii afgiörande,
är derföre frågan, om icke Montgomerie de facto warit Man och
contrahent, men om han kunnat wara de jure,
twiflas.
p.850......efftersom tiden nu icke mera tilsejer, /tyckes
vara bäst/ at man upskiuter här med til det berörde skiäl komma at
cognisceras, etc..

[Note by AA: See Sv. Ridderskaps och Adels Riksdagsprot,
1731: pp. l34, 424]
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529,12
Minutes of the College of Mines. Löwen-Montgomerie Case.
3 + 2 pp. Fol.
1732, March 2,Stockholm.
In Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1732.I.
pp. 869-71, 893-4

/Roll as on Oct.l1,1731 ./
=== : === : ===
/ Företog sig Kongl.Collegium widare Rättegångs saken
emellan Gereral-Adjutanten Wälborne H. George Löwen
och Handelsmannen Montgomerie./
Hr. BergsRådet Leijell. När mar ser på
brefwets innehåll ifrån början til slutet,
så kan man ey annat derutaf dömma, än icke
Hr. General Adjutanten hållit Montgomerie för
sin Man och contrahent, ty annars hade han ey
behofft af Montgomerie begiära förhöjning på
reveniien, underställa des godtfinnande och
godtfinnande och approbation det föreslagne
Skogskiöpet och sist offerera honom behålla Wärket på
8 a lO års tid.

p. 868

Hr. Assessor Swedenborg. Frågan är om det in actis nog
ventilerade och omtwistade brefwet af dn. 16 Januarii
1724 skal angå endast Ösbyholms kiöp, och alla i samma
bref giorde löfften och utlåtelser skola kunna ut
tydas som endast berörande samma kiöp, hwilkett Hr.
General Adjutanten wil bestyrka igenom en föregårnde
correspondence af dn. 19 Decemb: och 22 Decemb 1723.,
på hwilka skal fölgt swaret i brefwet af den 16
Januarii 1724,. men examinerar man hela suiten och
jemwäl de der på följande brefwen, som det af d. 29
Februarii 1724, så talas der om Malm, tackjern, grufwearbete, med mera, som Hr. General Adjutanten
försäkrar
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at wilja draga försorg om. Sammaledes i brefwet af
dn. 27. de Martii 1724, om jernets quantum, om Masugns
driften, om Kohlen wid Ortala, om Saltpanneplåtar,
om proviant, om arbetet, och at han så skal
bestyra om Wärket, at Montgomerie skal tacka honom
derföre, at hans medel blifwa wäl emplojerade, samt
at han så wil dirigera, at det intet skal stiga öfwer
den stipulerade Summan. Af all denne correspondence,
som jemwäl tyckes wara en suite af den förra, synes
det brefwet af den 16 Januarii 1724 intet endast angå
Ösbyholm, utan jemwäl des widare disposition wid
Wärket: doch hwad det kan operera til bewis af
answarigheten, lämnas til widare, enär deduction af
flere skiäl kan giöras.
. . . . . . . . . .
p.893

Hr. Assessor Colling. Skal intet en Domare kunna
hifwa et sådant contract, som Parterne eller Contrahenterne
sielfwa hafwa uphäfwit, derigenom, att de det på bägge sidor icke
efterlefwat.
Hr. Assessor Swedenborg. Så mycket wore det, at
om Contractet intet lågo i wägen, så skulle man til
äfwentyrs snart nog komma härifrån, står åter Contractet fast så blifwer frågan, som offta tilförene, är
nämdt, hwilken som skal blifwa H. General Adjutantens
rätta Man ock Contrahent.

645

646

529.13
RECEIPT SIGNED BY SWEDENBORG
1732 March 3

2 pp. fol.

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Huvudbok för år l732:p.65l
See Lindh Documents p.4: no.4l: + n.43:
"Utdrag ur Bergs. Kol. Ark. Kollegii hufwudbok med verificationer
1732. Receipt signed d. 3 Martii 1732 Em. S—g."
Transcript by Postmaster Holm, prefaced with an Extract from
Bergskollegii Protocoll of February 28, 1732 - see above, 528.
See Swedenborgiana Letter File, s.v., Holm, for the original
transcript.
“Extract af Kongl. Majts och Riksens BergsCollegii Protocoll,
hållit den 28 Februarii 1732.
"S.D. föredrogs Assessorens i detta Kongl. Collegio Wälborne Hr
Emannuel Swedenborgs memorial, angående åtskillige nu i Siu års
tid giorde små reparationer uti Kongl. Collegii MachinCamar på
modellerne och dylikt, som efter bifogad räkning och behörige
verificationer sig bestiga til 252 dahlr 27 öre Kmt; warandes
således utom de 150 dahlr Kmt, som H. Assessoren 1725 d l7 Febr.
til slikt behof undfått 102 dr 27 öre Kmt, af Hr Assessoren
förskutne: hwarjämte Hr Assessoren til Kongl. Collegium
hemställer, om icke förutan desse utlagde 102 dr 27 öre Hr
Assessoren må tilställas 100 à 150 dahl. Koppmt til
at hafwa för handen til ett och annat, som wid Machine Cammaren
widare kan behöfwas; hwarwid Kongl. Collegii Cammererare med dess
memorial inkommit, berättandes sig hafwa den af H Assessoren
ingifne räkningen igenom sedt, och befunnit at altsammans hafwer
sin riktlghet.
Resolutio
Som Kongl. Collegium finner för godt det H. Asseseoren Swedenborg
jämte de utlagde Errhundrade Twå Dahler Tiugu Siu öre Kopparmynt,
Etthundrade femtio dahler Kopparmynt må tilställas at hafwa wid
handen til de reparationer, son
uti Kongl. Collegii MachinCamre pröfwas nödige; Så hafwer Kongl.
Collegii Camrmererare at upsättia assignation til Riksens
Ständers Banco på Twå hundrade femtio Twå dahlr Tiugu Siu öre
Kopparmynt af Laboratorti Mechanici medel och dem H. Assessoren
emot des qvittence at tilställa. Kommandes sedan för de
Etthundrade femtio dahler at giöras behörig redo och räkning.
Datum ut Supra.
Ad mandatum.
Erland Fred, Hiärne
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At jag ricktigt bekommit de ofwannamnde twåhundrade femtio twå
dahlr 27 ./. koppmt warder härmedels attesteradt och
qvitteradt. Stockholm d 3 Martj l732
Em: Swedenborg."
[vid räkningen finnas bilagda ll kvitton å materialier, utfört
atbete o. s. v.]
(Signed by different persons)
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529.14
Minutes of the College of Mines.
Continuation of the Lowen-Montgomerie Case.
3 pp.Fol.
1732, March 4,Stockholm.
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1732 I.
pp.921-3.
/Roll as Oct.11,1731/
p.905.

Continuarades med Rättegångs saken emellan
General adjutanten Wälborne Hr. George Löwen och Han
dels-mannen John Montgomerie.

p.918.
[= 919
clerk’s
error]

Hr. BergsRådet Leijell. Det står uti brefwet af den
16 Januarii at Montgomerie med tiden icke skulle
komma på Hr. General Adjutanten och des Wärk at lida
någon skada. Sådane ord betyda något mera. Och hwad
det anbelangar, at smidet för de första åhren ey
stigit högre än til 2000 Skieppund, så Kunde sådant
härrört af Ryssens infall och härjande, hwarigenom
bondehemmanen blefwo upbrände och Allmogen utarmad,
men sedan de finge 10 frihets år, så hafwa de derigenom blifwit satte i stånd at betfjena Bruken med Kohlningar, samt Kiörsslor och försslor, hwilket ganska
mycket contribuerat til et högre smide.
Högwälborne Hr. Baron och Presidenten. Deruppå wil jag swara. När
et Bondehemman aldeless ar afbrunnit, och Bonden derjemte mist
alttdet han ägt, så hinner han sannerligen icke stortt mera på de
tjo frihets åren, än bygga, sättja Hemmanet i stnd ock förskaffa
sig Creatur, med mera til Hemmanets häfd, och des egen föda; och på
det wiset lära Bruken under de 10 åhren föga eller alsingen tjenst
hafft af sådane afbrände och ruinerade Hemmans åboer.
Hr. Assessor Swedenborg. Jag kan ey annat säja, än icke Hr. General
Adjutanten gådt så långt in uti dispositionen at han derföre bör
wara answarit, ty af de upläste brefwen finner man at han brytt sig
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Fundamentet, wid Contracts Åhrens förlopp, af
sig sielf exspirera, att samma,Contract allenast
fyra år skulle wara, ock under samma tid war en wiss
stipulerad summa uträcknad och utsatt nemligen in
alles til 229000, dhlr. koppmt. son, skulle betalas;
At nu et sådant Contract skulle continuera längre ,
än de åhrem som det lydde på, det kan jag så mycket
mindre säja, som Bergz Tings Rätten äfwen afskurit
Löwen en fierdedel af Summan för åhr 1728.
/Ingen beslut fattades./
529.16
Minutes of the College of Mines. Löwen-Montgomerie Case.
1732, March l0, Stockholm.

2 pp.Fo1.

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1732.I.pp.1094-

/Roll as on Oct.11.1731/

p.1057

Continuerades med Rättegångs saken emellan. . .Löwen
och. . . . . Handelsmannen här i Staden John Montgomerie. . . . .

p.1086

/Assessor Benzelstierna frågade “om Betjenterne i
anledning af contractet skulle anses för hans /=Löwens/
eller contrahentens betjente.”/

p.1093-5

Hr. BergsRådet Leijell. Om Montgomerie, efter Contractet innehåll,
har commit af stiga in uti wärken, och dispositionen deraf på lika
sätt sig antagit, som Löwen så är ingen twifwel om, at icke de warit
och blifwit hans betjente, men nu sedan Löwen blef qwar sittjandes
och disponerade betjenterne, som forbemalt ar, så
kan jag ock icke annat se, än icke de blifwa hans
betjente.

Hr. Assessor Swedenborg. Det skial, som tages deraf,
at Montgomerie bestådt och gifwit Betjenterne lön,
sådant tyckes dependera af det förra, som i denne
saken är moveradt, nemligen at Montgomerie warit
den som medlen utgifwit, och Löwen deremott dem
disponerat, hwar af följor, at som Löwen dett samma giordt, och
Betjenterne dessutom commenderat och instruerat, så kunna de ingen anna
Betjente wara, än som Hr. General Adjutantens.
/Ingen beslut fattades./
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529.17
Minutes of the College of Mines. Löwen-Montgomerie Case
1 p.Fol.
1732, March 24,Stockholm.
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1732.I.
p.1473

/Roll as on Oct.11 1731./

=== : === : ===
2.

p.1290

Företogs widare och ti1 sluteligit afgiörande den
emellan General Adjutanten Wälborne Hr. George
Lowen och Handelsmannen John Montgomerie uti Kongl.
Collegii incaminerade Rättegångs saken;. . . . . .
/Utlät sig Vallerius, Colling, m.m./
p.1473
Hr. Assessor Swedenborg Som tiden nu
mästadels är förleden, så wil jag lemna votum til
nästkommande Måndag.
/Saken togs icke upp förr an d.28 Martii./

654

655

529.18
Minutes of the College of Mines. Löwen Montgomerie Case
12 pp. Fol.
1732, March 28,Stockholm.
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1732.I. pp. 1506-1517.

/Roll as on Oct.11.1731/

=== : === : ===

6.º
p.1505

p.1506

Continuerades med Voteringen uti Rättegångs
emellan General Adjutanten Wälborne
Hr. George Löwen och Handelsmannen John Montgomerie.
Och yttrade sig nu i ordningen Hr. Assessor Swedenborg
således:
Emedan Hr. Referenten Assessoren Wallerius som och Hr.
Assessor Colling redan anfört alla skiäl bewis och
omständigheter, beträffande så wäl det, huru wida
Montgomerie bör anses för Hr. General Adjutanten
Löwens Man och Conrahent, som och angde dispositionen
wid Wärket ock derpå följande answarigheten, så tyckes
nu onödigt wara, sawrla skiähl til bestyrkande af
samma sak åter uprepa. Ty hwad det förra widkommer,
hwilkendera skall hafwa warit Hr. General Adjutanten
Löwens rätta Man och Contrahent, så stämmer alla skiäl
och omständigheter ifrån första början til
†General slutet deruti öfwerens, at Hr. Adjutanten
sielf ansedt Jurgenssen allenast som en Factor, och
erkiändt Montgomerie och ingen annan för sin Man,
hwilket så wäl correspondencen som wärkställandet
eller preadstation af Contractet, son och alla
wederbörandes, så Jurgensens och Montgomeries, som
Löwens egit tilstående intyga. Hwilket alt, Som sagt
är, uti de förbemelte Herrars votis widlyfftigt är
andragit. Det allenast
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synes strida för Hr. General Adjutanten Löwen, at
Contractet effter Bokstafwen immediate är ingångit med
Iurgenssen, ock Jurgenssen det samma prolongerat, det
sedermera transporterat, och agerat således
skrifteligen som en Contrahent: men som mångfaldige
beivis deremot instyrka, det Montgomerie i wärket
praesterat alt hwad i Contractet Iurgenssen
injungeradt är, och warit den, som tagit sig
Contractets wärckställighet an, lika som hade det
warit hans egit, och considererat Iurgenssen intet
annorlunda, än som en Factor, igenom hwilken
contractet skulle slutas, igenom hwilkens händer ock
medlen skulle gå til Bruket, och til hwilken provision
derföre skulle betalas; förefaller derföre den frågan:
emedan nu Iurgenssen allena och directe slutit
Contractet
med Löwen, om då Montgomerie kan anses för Hr.General
Adjutantens rätta Contrahent, om icke då effter
bokstafwen Iurgenssen bör wara Hr. General adjutantens
rätta Contrahent och Man, fast icke des mindre han
kunde wara, i anseende til Montgomerie des Factor? Men
så finnes utaf actis at så förut, som samma stund, som
Contractet slöts, jemwal ock sedermera, det warit en
Consensus mutuus å alla sidor, at Iurgenssen skulle
låna sit namn der til, at Iurgenssen skulle wara
allenast en Factor, som för sit omak skulle åtniuta
provision, at Montgomerie skulle wara wäl Iurgenssens
som Löwens rätta man, tilståendes det samma wäl
Jurgenssen wid Bergs Tinget som och på många ställen i
sina skriffter Hr. General Adjutanten sielf; säjandes
i Libellen, det han Contraherat med Montgomerie igenom
Iurgenssen; uti Repliquen, det han hade sig bekant,
det Montgomerie förlorade Bruken, hwilket ock med
wärkele. Och mångfaldige bewis desutan bestyrkes. Om
nu en sådan consensus å alla
sidor warit, at den formaliteten

657

658

529.18 - page 3

skulle brukas, nln. at en Swänsk Borgare skulle ingå och
underskrifwa et Contract, det en främmande skulle
praestera, enär, som sades, en sådan consensus warit, som
och klarligen sedermera wises hafwa warit, så finner jag
intet för min del, huru Hr. General adjutanten Löwen kan
undgå wid redogiörnings-quaestionen af samma contract at
erkiänna Montgomerie för sin Man, så mycket mindre, som
han det aldrig tilförene bestridt eller nekat, förr än nu
sent, uti Kongl: Collegio, och allenast wid slutet af
skrifftwäxlingen. Men at sådan formalitet med underskrifwande, som sagt är, är brukad, finner man rätta orsaken
wara, det både H. General Adjutanten som Montgomerie
ingendera tiltrodt sig, at sin emellan directe contrahera
efter Montgomerie warit främmande Expedit, och ingen
kunde förwissa eller försäkra den andra, om sådant woro
enligit med Förordningarne, eller ey.
Detta synes nu enda och fornämsta orsaken warit
til all den oreda och confusion som här wid förelupit,
bestridande Löwen jemwäl nu det Montgomerie intet warit
i stånd et slikt contract at ingå, det är, intet hafft
habilitet der til, eller jus contrahendi effter
Förordningarne, ock consequenter intet kunnat ifrån
början anses som des rätta Man. Hwad nu detta angår, så
äga wäl effter Privilegier Adelsmännen och frälsebruks
innehafware lof, at om jern och effecter, om
förlag och dylikt immediate contrahera med främmande,
andre Bruks Patroner med främmande
igenom Swänska Borgare, men om en främmande kan under
förlagarättighet, eller förlagz eller arrende Contract
träda in uti et Bruk, det sielf drifwa, utan at der til
brukas en Swänsk Borgare, tyckes mig wara en Sak, som
ankommer på närmare förstånd och uttydning af
förordningarne, i anseende hwar til jag deruti för min
del intet kan
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positive utlåta mig, det är, jäja om Montgomerie dejure kunnat wara en
sådan Lowens contrahent, men wäl om han warit hans contrahent de facto:
och synes ey eller wara nödig härutinnan någon positive utlåtelse,
emedan Montgomerie hwarken sielf underskrifwit Contractet, ey eller
trädt in uti Bruket, ock det för egen räkning eller uti egen person
drifwit: at derföre Montgomerie warit Hr. General Adjutantens Man de
facto, refererar jag mig på de många skiäl och bewis, som in actis
finnas, och af de förenämde Herrar Assessorer andragne äro, och i så
måtto conformerar jag mig, på deras mening.
Hwad redogiörandet och answarigheten angår, så, äro
jemwal deruti alla de skiäl anförde, som anföras kunna, och wore
onödigt dem å nyo at unrepa, ankommandes derpå, huruwida Hr. General
Adjutanten Löwen anordnat och disponerat förlagzrmedlen, huru wida han
haft Betjenterne under sin lydno, huruwida han melerat sig med
Bruksräkningarne, och således i alla desse mål agerat som disponent och
rätt husbonde: Nu som alla desse omständigheter böra concurrera om
någon skall kunna tilbindas at hafwa warit en fullkomlig disponent; Ty
wäl kan det medgifwas, at man kunnatt befatta sig med medlen, dem til
Bruket anordna, och doch widare intet tagit sig an Bruks drifften eller
haft inseende på Betjenternes sysslor; wäl kan det och skje, at man har
at befalla betjenterne, och doch intet befatta sig med böckren, i
hwilka händelser den intet derföre skulle kunna considereras som en
fullkomlig disponent och förbindas i hwart particulair mål til
redogiörande; men, som sades, enär alla desse omständigheter corcurrera
hos en Man, som nu, hos Hr. General Adjutanten Löwen, hwilken, som
igenom mångfaldige redan anförde skiäl öfwer-
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p.1555

p.2088
p.2091.

tygad är, på hwilka jag mig refererar, icke allenast
anordnat och disponerat förlags medlen, utan och
hafft Betjenterne under sin lydno och melerat sig
med böckren och Bruksräkningarne, så ser jag intet
för min del, huru Hr. General_Adjutanen Löwen kan
undgå, at icke blifwa ansedd som en fullkomlig
disponent, ock i följe deraf, för samma sin disposition
giöra redo och räkning.
::
/Härefter fölljer en utförlig redogörelse af Assessor
Benzelstierna, som också fann Löwen fara “answarig
för alla de medel han sielf, eller igenom Iurgenssen
under Contracts Åren af Montgomerie och des Contoir
låtit utassignera.”
/Bergsrådet Bergenstierna utlät sig i samma mening
“at Hr. General Adjutanten för en sådan des förde
disposition bör stå Montgomerie til laga swar,”etc./
/Ingen beslut fattades. /

~-~

Note: Den 3 April(p.1666 et seq.) upptogs af Presidenten ett rykte som spridits i staden att em af
Bergskollegii ledamöter skulle fått af Montgomerie
några par skor och stöfflor 2 stycken napkens och
2 Tunnor malt. Colling forklarade sig vara den
som fått dessa saker, men förklarade det vara en
fullkomligt "innocent handel", etc. Kollegium fann
detta utgjorde ingen hinder för Assessor Collings
votum i berörda rättegångs mål.
/Den slutliga resolution återfinnes d.8 .Maii:
"Häruppå stadnade Kongl.Collegium i det enhälliga slut, nemligen:. . . . Ty kan Kongl.Collegium icke finna, at
Extraordin: Bergs Tings Rättens Dom, berörande åftabemelte Extract
Räkningar, effter Montgomeries påstående wunnit laga krafft, eller at H
General Adjutanten Löwen kan wara betagit, at påtala hwad han derutinna
förmenar sig hafwa skiäl til.”
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530
Minutes of the College of Mines. Swedenborg present.
Tafel, Doc.158.F.
(= Doc. 1:p.441)
1732, April.
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1732.I.
April 1
3
4
5
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
29

Em.Swedenborg.
“
“
“
“ [530.11.]
“
“Herr Assessor Swedenborg opasslig.”
Em. Swedenborg
“
“
“
“
“
“
“
“
“

530.11
Minutes of the College of Mines. Application from
Fahlun for certain tax-exemptions.
1732, April 14,Stockholm.

1 pp.Fol.

In: Bergskol]egii Arkiv. Protokoll 1732.I. p.1751.

/Roll as on Oct.11,1731./
p.1747

p.1751

Föredrogz Bergmästarens Troili och Fahlu BergzRätts
hos Hans Kongl.Mayt. i underdånighet giorde och af Hans Kongl.Maj. til
Kongl.Collegium och des underdånige utlåtande i nåder remitterede
ansökning om prolongation på Utmyntnings friheten af den koppar, som ka
winnas uti Jnsiö, Lobergz och Biörnbergz grufworne, såsom och Bergzlage
Sofrebruk i Fahlun, samt at Bergzlagen uti deras arbete ock sammanbruk
den Malm som kan winnas uti Skiärs= och Drottninge Grufworne måtte,utom
de redan förunte 4 frihetsåren, ännu niuta 9 års frihet för 10 de
afgifften, och under den tiden, om icke längre, få upmynta den koppar,
som effter berörde sammanbruk falla kan, på sätt och wiss, som der med
förfares.
Uplastes Kongl.Collegii skrifwelse til Bergnmästaren
. Trioli Item Bergmästaren Troili och Fahlu Bergs
Rätts ankomne swar, etc. och discourerades.
/Benzelstierna, Leijell, Presidenten och Bergenstierna
voro af den meningen att Bergslagen må niuta begiärte
frihet./
Hr. Assessor Swedenborg Emedan Bergalagren sielf tilstår
sig af Sofrebruket haft på 5 år 30 dr. Kmt. avance,
som ännu stiger högre än man räknar derm til 5 Sklb:
som Cronan niuter af all den öfrige Fahlu Kopparen, så är
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jag för min del at den tankan, det Bergslagen ingen
utmyntningz frihet häruppå ken effterlåtas.
Och resolverades Det Hans Kongl.Majt. i underdånighet
kommer at beswaras, det Kongl: Collegium /finner skäligt
"at den frja utmyntningen på den deraf fallande
Koppar Bergzlagen må bewiljas” etc......

-

531
Minutes of the College of Mines. Swedenborg present.
1732, May.

Tafel. Doc. 158.F
(=Doc.1: p.441)

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1732.L.
May

2
4
5
6
8 a.m. & p.m.
10
11
12
13
16
17
19
20
22
23
24
25
26

Em. Swedenborg.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

532
Minutes of the College of Mines. Swedenborg present.
Tafel,Doc.158.F. (= Doc.1:p.441)
1732, June.
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1732.L.

June l

Em. Swedenborg

2
“
3
“
6
“
7
“
8
“
10 “Hr. Assessoren Swedenborg låtit giöra sin
enskyllan."
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
26
27
28
30

Em: Swedenborg.
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

533
ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
1732 July, Stockholm

Doc. 1: p.441
(= Doc.l58F)

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv. Kongl.Maits och
Riksens BergsCollegii Protocoll Pro Anno 1732 Andra
Delen.

July 1

Em. Swedenborg

3

“

10

“
673

26

“

[Note: No more sessions in July]
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534
ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
1732 August

Doc. 1: p,441 (= Doc.158F)

In Stockholm, Bergskollegii Arkiv, Kongl. Maits och
Riksens BergsCollegii Protocoll Pro Anno 1732 Andra
Delen.
August 1
2
8
26

absent
“
“
Em. Swedenborg
676

29

“
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534.11
C.RIBBING TO TROILIUS
1732, Aug. 23, Gimmersta.

3 pp 4:o

In: Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolags Archives
Falun.

Ankomna Bref till Bergmestare Contoiret för åhr 1731 och 1755 inclusive. pp.139-4
Edell och högachtad herr Bergmästare.

Det är mig kiänt, att fallet i Kong Carl den 11tes Schiact stadnat, o
att olyckan intet blifwit så stor som man sig iförstodn inbillat.
snart jag fick herr Bergmästarens första Bref, Skref jag straxt he
Bergz=Rådet Lejiell till med begiäran,att Collegium straxt måtte giö
någon tillräckelig anstalt med penningars utassignerande, som och, a
twenne af Collegii ledamöter skulle resa djt up och taga denne olycka u
ögonsicht, på det att Collegium wid des samman komst kunde hafwa
mycket närmare underrättelse. Herr Bergs Rådet Lejell har berättat m
att Collegium har straxt öfwer remitterat 15000 dr Kopparmynt, och a
han tillskrifwit herr Assessor Bentzelletierne
och Swedenborg, att de som då (?) lära wistas i Norberke, wille resa ti
Falun och taga detta fallet i ögonsichte samt med herr Bergmästaren
Confererade hwad widare dermed kunde wara att giöra.Jag önskar att Gud
will bewara för widare olycka och recommenderar detta arbetet till herr
Bergmästarens wanliga goda conduite och bedrifwande, förblifwande städs
Edell och Högachtad Herr Bergmästarens
tienstwilligste tienare
C. Ribbing
Gimmersta den 23 Augustii 1732.
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535
Minutes of the College of Mines. Swedenborg present.
Tafel, Doc. 158 F.
(=Doc . 1: p.441)
1732, September, Stockho1m

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1732. II.

September

6
7
11
12
14
15
16
18
19
20
22
23
25
26
27
28
30

Em. Swedenborg
“
“
“
“
“
“
“
“
[535.11.]
“
“
“
“
“
“
“
“
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535.11
Minutes of the College of Mines. Almgreen-Löfman case
1732, September l9, Stockholm.

1 p.Fol.

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1734.II
p. 2854.
Anno 1732 d.19 Sept:
För middagen, Närwarande
Hr. Bergs Rådet J.Bergenstierna.

Hrr. Assessorerne L:Benzelstierna.
E:Swedenborg
G:Wallerius
Ol: Colling

1:º
p. 2850
Kongl.Collegium företog sig ytterligare then Almgren
ske saken, soni i går war före: och discourerades ytterligare:
p. 2826
/Den 18 sept. föredrogs en af Almgren “insinuerade
supplique, med anhållan, at Kongl. Collegium wille
förordna et Extraordinarie Bergs Ting på hans omkostnad
til afgiörarnde af de stridigheter, som emellan honom
Almgreen och Bruks Patron Burckard Löfman_existerat wid
den af Kongl.Collegio anbefalte Liquidationen;"etc./

p.2850
Hr. Assessor Colling. Jag håller före, at.....
woro bäst, at parterne föresattes å både sidor en
wiss dag, innom hwilken the antingen sielfwe eller
igenom laga Fullmäktige borde infinna sig här uti Kongl. Collegio.
p.2854. Hr. Assessor Swedenborg. Blifwer det parterne
pålagt, at de til wiss dag igenom laga Fullmäktige
böra sig här infinna, så synes det böra skje med den
clausul at om de intet infinna sig, eller Fullmäktigerne
behörigen woro instruerade, så will Kongl. Collegium
lika fult afgiöra denne Almgrens ansökning om Extraordinarie Ting.
/Resolverades i enlighet härmed./
536 = 538.11

683

684

537
Minutes of the College of Mines. Swedenborg present.
Tafel,Doc.158.F. (= D. I:
p.441)
1732, October.
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1732.II.
October. 2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
14

E:Swedenborg
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“Herr Assessor Swedenborg opasslig.”

16
Em. Swedenborg
17
“
18 “Herr Assessor Swedenborg opasslig.”
21
“
23
“
sic, {Probably absent
and the "opasslig"
omitted by error.]
25
“Herr. Assessor Swedenborg.”
26
“Herr. Assessor Swedenborg opasslig.”
27
“
30
Em. Swedenborg
31
“

[Note by AA: 0passlig = indisposed rather than sick. The same
word is used for other members.]

538
Minutes of the College of Mines. Swedenborg present.
Tafel,Doc.158.F.
(=Doc. 1:p.441)
1732. November.
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1732.II

November

2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
l6
17
18
20
21
28
29

Em. Swedenborg
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

/The Löwen-Montgomerie case was under discussion the
entire month and previous months./

NOTE: The Minute for 1733 are missing.:

538.11
J. HENKEL TO SWEDENBORG
1732 Nov. 21, Freyberg

In Stockholm, in the Royal Swedish Academy of
Sciences.
Bergius Brefsamling XVI: pp.284-85.
Text in Opera Quaedam, vol. 1: p.322
Translation in Doc. 1: p.356 (= Doc.117)
LM. p.450
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538.12
REFERENCE TO SWEDENBORG BY CHRIST. WOLFF
1732
In Elementa Matheseos Universae, Geneva 1732, Tom
I: p.21.
(In ANC Lib., Room 17 = SL 510 5 vols.)
W 83
Mentioned in Doc. 1: p.558 (= Doc. 199).
Translation in NP 1929: p.112 or
Swed. & his Scient Revrs, B.A.1947: P.96.
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538.13
ATTENDANCE AT SESSIONS OF COLLEGE OF MINES
1732 Dec.

Doc. 1: p.441 (= Doc. 158F)

In Stockholm, in the archives of the College of
Mines. Protokoll 1732. II.
December 1
4
5
6
7
8
9
l1
12
13
14
l5
l6
18
19
20
22
29

Em. Swedenborg
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

[See 538.14]

[See 538.15]
[ “

538.17]
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538.14
Minutes of the College of Mines. Löwen-Montgomerie Liquidation

1732, December 1,Stockholm.

1 p.Fol.

In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1732.II.p.3788.

/Roll as on Oct.11,1731./
1=º
p. 3770

Uti Liquidations saken emellan Hr. General Adjutanten
Löwen och Montgomerie Hwarmed nu åter continuerades, företog
Kongl:Collegium till afgjörande den quaestion, som Parterne moverat,
angående omkåstningarne på järnet. . . . .etc.
p. 3788
Widare förstogs till afgjörande qvaestionen angående
omkåstnaden af 12 f. Krmt: beräknat på järnet till
Lastage platzen, och Hwaröfwer Kongl:Collegium tillförene
låtit sig föreläsas, det som Parterne här om
anfördt.
Hr. Assessor Swedenborg. Här lärer wäl ibland annat blifwa första
frågan, Hwarest egenteligen lastage platzen skal wara, som uti
förlikningen nämnes.
p. 3794
Och resolverades, att. . .Åliggardes honom /Montgomerie/
äfwen, ....att då han Bruken afträder, lemna lika myckit järn till Hr.
Gen.Adjutanten igen; etc.
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538.15
DISCUSSION OF THE LÖWEN-MONTGOMERIE CASE
1732, December 20, Stholm. pp. 10 pp. +

1 p. FOL.

In; :Berskollegii Arkiv. Protokol1 1732.II
pp.4061-4070, 4071.

/Roll as on Oct. 11,1731/

1-mo
p. 4021

p.4061

Continuerades med Liqvidations saken
imellan Herr.General Adjutanten Löwen
och Handelsmannen Montgomerie.
Och företogs till afgjörande den qvaestionen, som
angår det lefwererade qvamtum af järnet, Hwarwid
upplästes,
etc.. . .
Herr Assessor Svedenborg. Hwad angår
priset uppå Stångjärnet ifrån år 1724 till 1732
inclusive, så conformerar jag meg wäl med Referentens
Hr. Assessoren Wallerii mening, at jern prisen intet
böra utsättjas
efter de finare sorterne, som Herr General Adjutanten
Löwen i sin Liquidation gjordt, utan efter de sorter,
som sållde äro påstewis till 4 å 500 Skllb, enligit
förlikningen. Det förnämsta bewis härutinnan tyckes
gifwa den sidsta Brukz Patron Möhlmans ingifne
räkning,hwarutinnan utföres till hwad qvantum af fint
platt och andra extraordinarie finare sorter wid
Hammarby och de öfrige Bruken, som bära Stämpelen
Rosen, äro smidde, samt till hwad pris och antal
hwarje gång de äro försållde.Utaf samma räkning
finner man 1mo at för de första 2ne åren 1724 och
1725 äro hwarcken wid Hammarby eller de andra wärcken
af röda Rosen smidt något extraordinarie fint järn,
som kunnat gjälla 5 å 6 Dr men änn det Ordinarie
järnet, så at deraf slutas kan, at herr General
Adjutanten alltzintet skjäl har, at uppsättja för de
2ne första åren priset 5 å 6 Dr högre änn som Brukz
Patron Möhlmans attest
innehåller, emedan då intet sådant järn blifwit der
tillwärckat, mindre påstewis sålldt till 4 å 500
Skllb. 2do de fölljande åren finner man wara
tillwärckat fint platt samt extraodinarie fint annat
samt voyage järn, som gullit i priset till 5 å 6 Dr
mera änn det Ordinarie järnet, och det så wid
Hammarby
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som Storbo och andra Bruken, som bära Stämpelen Rosen; Men så
finnes de finare Sorter dels wara sållde tillika med det gröfre
till 4 å 500 Skllb och samma pris i attesten, beräknat, så at Hr
General Adjutanten Löwen fått till godo priset på det fint platta
och på voyage järnet uti de påster af det gröfre järnet, hwaraf
priset är tagit; ty som det fint platte är merendels sålldt
tillika met det gröfre, så, har Herr Löwen des pris inne uti det
pris, som järnet är beräknat till, 3tio hwad det finare järnet
angår, Hwarefter Hr Löwen will beräkna järnpriset, så finnes det
hwarcken wid Hammarby något år wara tillwärckat 400 Skllb,ey
eller, om alla Brukens järn som föra Stämpelen Rosen,
sammanläggas, äro deraf någonsin försållde 400 Skllb på en gång
eller påstewis, utan till 10, 20, å 100 Skllb; ty kan hwarcken på
ett eller annat sätt,enligit förlikningen deraf tagas något
fundament, utan bör efter min oförgripeliga mening, järnprisen
rättas
effer de sorter, som till 4 å 500 Skllb äro sållde
och uti attesten af herr Möhlman uppgifne; Hwilcket
så mycket billigare och med förlikningen enligare
tyckes wara, som Schebo järnet bestått merendels af
grofwa Schamplouner, hwaraf efter General Calculation
på Skjeppundet gått 5 å 6 stänger och således intet
finare om icke gröfre, änn som Hammarby järnet, hwar
med det kommer at jämnföras; utan at nämna det Hammarby järnet bestätt likaledes af en god och bejärlig
materia, som Skiebo och med större flit och bättre
blifwit slagit.
Hwad angår det, som Hr Löwen sig till skiäl anförer.
at Schebo järnet warit af dannemora mallm och således
Dannemora järn, som alltid mera gullit änn som annat
Berzlagz järn, så kan man ock på andra sidan intet
----------*”Schamplunjärn är alt sådant stångjärn, som intet har något egit
antagit namn, utan smides, efter särskilte bestallningar och
upgifvne tolkar och målt på längd, bredd och tjocklek, til grofva
ämnen för hvarjehanda slags arbeten och svartsmiden eller
byggnader.”
(Rinman, Bergswerks Lexicon, 1788). ANC Lib. = Rm 17/622
R472
In another
Doc. e.g. Öglejärn = Gebogen Eisen kallas af några kort
och finplatt stångjärn som
sammanvikes en eller 2 gångor at
kunna bekvämligen slöfjas öfver
oländige vägar” (ibid.)
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neka, at icke Hammarby järnet alltid warit så begjärligit, om icke
bejärligare, änn som Skiebo järnet, hällst ock det blifwit bättre smidt
och alltid warit af enahanda materia. desutan så har man eftersett, till
hwad pris Elfkarleby och Wattholma jernet samma åren blifwit sållt till,
hwilcket ock tillwärckas som Skjebo till en stor det af dannemora mallmn
och efter erfordrad specification på prisen furnit, at det ungefärligen
kommer på ett ut, om Hr Löwen fått Watthollma eller EllfCarleby järnets
pris eller detta Hammarby efter förlikningen, Hwarigenom man, kan se hwad
grund det hafwa kan, at för det, at Schebo järnet skal wara dannemora
järn, derföre skal det räknas 5 å 6 Dr högre, (änn som Hammarby Rosen,
eller lika med de extraordinarie fina sorter af Stämpelen Rosen, hällst
herr General Adjutanten undfår derigenom samma pris,
som andre Roslags Wärck, som till större delen betjena sig af dannemora
mallm, som Ellfkarleby och Watthollma är.
Hwad järnpriset angår för år 1728, som enligit förlikningen skulle rätta
sig efter HåfJunckaren Hr Abr.
[See above, 463 p.4] Dan. Schönströms järn ifrån Jönsarbo så utföres det
af honom dels till 52 Dr. dels till 52 ½ Dr, emeden det intet till högre
påster blifwit sålldt änn till 60 skllb och den högsta gullit 52 Dr man
de öfrige sammanlagde, kommit på 52 ½ Dr. Krmt. Nu som i förlikningen
intet nämrles, hwad detta års järn angår, at priset skulle rätta sig
efter priset på paster af 4 å 500 Skllb, utan allenast at det skulle
förblifwa wid det pris, som det det året gullit. Ty tycker jag för min
del billigast och med forlikningen enligast wara, at priset förblifwer
wid det, som samma
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järn gullit, de det blifwit till sammanlagt, som är
efter attesten 52 D 16 öre. Hwad åter beträffar 1731
års järnpris, det BrukzPatron Möhlman i sin attest
utsatt till 46 och 47 Dr, emedan 2ne Påster till
ungefär 400 Skllb skola blifwit sållde till 47 Dr,
men de öfrige till 46 Dr, hwarföre ock Commissarien
Storck i sin Liqvidation tagit ett medium imellan 46
och 47 till en summa af 4600 dahlr. Krmt; så emedan
förlikningen hwarcken directerar, om man skal rätta
sig efter det högsta eller efter Jet lägsta priset, på det järn,
som påstewis till 4 å 500 Skllb är
sålldt, ey eller har man rätta qvantum af Hammarby
järnet, nemln huru mycket deraf är sålldt till 46
Dr och huru myckit till 47 Dr; så at man kan få weta
proportion, om bägge prisen skulle sammanslås, då
helt owist skulle wara om medium skulle blifwa 46
D. efter Comissarien Storcks uträkning, jemwäl finnes
uti Hr Möhlmans ingifne Räkning, at gröfre sorterne
af Harmmarby järnet, jemwäl äro sållde till 47,48,49
och 50 Dr. ty i anseende till allt sådant finner jag
för min del billigast, wid så fåtta omständigheter
förblifwa wid det högsta, nemln 1 Dr. mindre änn 47
Dr, det året, hällst förlikningen intet utsätter, om
priset skal blifwa wid det högsta, som 4 å 500 Skllbs=
påster renderat, eller wid det lägsta; Och har Commissarien Storck warit af samma tanka för år 1726
då ock twanne pris af Hr. Möhlman äro utsatte, då
Storcken intet i hopa slagit det mindre, och större och
uttagit ett medium som detta året, utan tagit det högsta priset,
hwartill Hr Montgomerie jemwäl styrckt och gifwit sitt samtycke,
som ses af Allegatet uti Commissarien Storks Liqvidation och det
bifogade
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herr Montgomeries swar. Och som året l731 tyckes
hafwa samma beskaffenhet med året 1726, hwad järnpriset
angår, så synes oförgripeligen böra förblifwa wid
det högsta priset 1731, som det skjedt med året 1726;
hafwandes detta en annan beskaffenhet änn H. Abr.Dan.
Schönströms järn för 1728, emedan om det intet nämnes,
at priset skulle blifwa efter som påster af 4 å 500
Skllb gulle, utan at priset skulle blifwa efter det
pris Hr Schönström för sit järn samma år undfått: Men
hwad Hr Möhlmans järn wid kommer, så skulle det blifwa
efter det, som wore sålldt till 4 å 500 Skllb, utan at
nämna om man borde rätta sig efter den påsten, som gullit
högst, eller den, som gullit lägst.

p. 4070
Herr Assessor Benzelstierna. Uti denna qvaestionen
om järnpriset håller jag onödigt at belasta protocollet
med skjälen pro et contra, emedan de af Hr. Referenten
samt Herr Assessoren Colling och Herr Assessoren Swdenborg
till alla sina omständigheter äro deducerade.
........
p.5006
J anledning af allt detta föregående, som uti denna
saken fattat och slutit blifwit, och Kongl. Collegium
uti Protocollet låtit införa, kommer nu Resolutionen at
upp sättjas och till parterne extraderas.
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538. 16
SWEDENBORG'S SIGNATURE
705

1732 Dec. 22, Stockholm
Phot. in Ph.File
258 = 1 page
In Falun, Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag
Biblioteket
706

Kongliga bref III: 1731-35: p.295.
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538.17
Minutes of the College of Mines. Concerning improvements.
in Fahlun mines.
2 p. fol.
1738, December 22, Stockholm..

In: Berskollegii Arkiv. Protokoll 1732. II. pp. 5030-31

Anno 1732 den 29 December
Förmiddagen, närwarande
Högwälborne Herr Baron och Presidenten Conrad -Ribbing.
Herrar Bergz Råderne
Adam Leyell
Joh.Bergenstierna.
Herrar Assessorerne Em. Swedenborg.
G. Wallerius
Ol. Colling.
Herr Assessor Benzelstierna borttrest till Bersrzlagen.

1--mo
p.5020:

Upplästes BergMästarens Troili d. 15 hujus ankomne swar
uppå Kongl. Collegii. . ....skrifwelse....angående de
författningar, som så wäl till konstens så myckit
säkrare bibehållande, som Konung Friedrichs Schachts
snarare igenomdrifwande säkrast och nyttigast
wara månde.

pp.5030-31: Herr Assessor Swedenborg. Jag för min dehl skulle
wal tycka, at desseinen ifrån Skrefrummet woro säkrare
Men som Betjenterne wid wärcket, som dageligen skjönja
Grufwans beskaffenhet och förändringar, styrcka till
continuation af Ribbingsorts indrifwande, så kan jag
icke annat änn för min dehl gifwa dertill bifall.
Resol.
p.5032:

Kongl. Collegium förenade sig derom, at Bergmästaren
Troili skulle tillskrifwas, at han har låta forsättja arbetet,
så wäl i Ribbingsort, som motorten, samt när der några famnar
avancerat, at den fattade dessein med en sänckning neder till
Blötwaggs rummet må fortsättjas, etc…
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538.18
SWEDENBORG AND THE STATE COMMISSION
1733
In Stockholm, in the State Archives. [Riksens Ständers] Stats
Commission 1733-1737.
Besides the Memorial [L. III: 542a - see below 542.11],
Swedenborg's name occurs as signature with others to various
memorials, as follows:
1. 1733, Jan. 11, Stockholm: "Till Hans K. M-t underdånigst, angde Crono
arbete för fångarne i Finland."
2. 1733 Jan. 27, Stockholm: "Till Hans Kongl: May-tt
underdånigst, ang-de
Lotterie afgifft, at Auctionswärkets
arrenderande."
3. 1733 Feb. 20, Stockholm: "Till Hans Kongl: May-tt
underdånigst, ang:
SpanmåhlsContractet i Elfzborgz lähn, etc."

Plus many more in this volume.
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1733 January

See Codex 86: pp. 231, 278

[Noted by AA.]
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539-542
539 = 547.0l
540
MOTION OF THE ELEMENTS
1733
H. n.220
L.I: 90, II:232
Doc 2²: p 906
In Stockholm, in the Royal Academy of Sciences. Codex 88
p.3; Photolithograph MSS, vol. III: pp.79-82
Translation by A.H.Stroh in Scientific and Philosophical
Treatises, Pt.
I: 2: pp.97-l05.

541
NOTES ON WOLFF’S PSYCHOLOGIA EMPIRICA
1733
Doc. 22 : p.90B
H. n.222; L.I: 9l, II:233
713

In Stockholm, in the Royal Academy of Sciences.
Codex 88:pp.159-207
p.40; Photolithograph MSS, vol. III: pp.102-35
Text in Opera Quaedam. vol. II: P.197
“ and translation in Psychologica: pp.2-l44 (SSA., 1923)
Translation by A.H.Stroh in NP 1906 (Jan.): p.1
542 = 609.13
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542.11
SWEDENBORG TO THE KING - CONCERNING IRON MINES IN ROSLAGEN
1733 Feb. 15, Stockholm
Phot. in Ph.File 259 = 4 pp.
In Stockholm, Riksarkivet. Riksens Ständers Statscommission
1733-37, vol. V. pp. 12, 12a, 13, 13a.
See Sv. Ridderskaps och Adels Riksdagsprot. 1731: VI: p.360.

[ph.p.12] Transcript:

Ink. d. 15. febr. 1733.

Stormachtigste Allernådigste Konung!
Eders Kungl: Maytz Statzcommission har i underdånighet tilstyrckt, at en dehl
af de medel, som uti Eders Kungl: Maytz Bergz Collegio blifwit tid effter annan
samlade, och här intils til högst angelägne usus besparde, må anwendas till
betalning åt någre Jern werckz isnehafware uti Roslagen, hwilckom Eders Kungl:
May-ts uppå Riksens Stenders wid sistledne Rikzdag giorde underdåniga
förestellning i nåder förunt ersättning för de frihetz åhr
["p.12a] de intet kommit tillika med de öfriga uti Rosalagen at åtniuta. Nu som
jag jemwel är en Ledamot uti. Eders Kungl: Maytz Statzcommission, och
jag wid samma tilfella, då berörde måhl förehades, giordt derwid en och
annan påminnelse, och der ibland den, at innan desse medel disponeres
och til det ofwanförmelte behof anslås, Eders Kungl: Majestet skulle
teckas förut höra Bergz Collegium, hwaremot ingen af Ledamöterne något
hade at påminna, och jag nu intet finner, at denna påminnelsen är uti
samma underdåniga remonstration införd, altså, föranlätes jag för sakens
angelägenhet skull och undwikende af mitt answar i lengden, Eders Kungl:
Maj-t härmedels i underdånighet understella, om nu sådana medel dertil
böra anslås eller ei, af orsak 1.) at de til en stor dehl effter Eders
Kungl: Majestetz allernådigsta befallning komma på några åhr at anwändas
[" p.13] til ersëttning för konst afraden och Konung Fredrickz Schackiz
Senckande, hwilcket åhrligen til stora Summor sig belöper, och således
en stor dehl redan är disponerad. 2.) Collegium anwänder ock samma medel
nu för tiden til forsök wid Sahlberget och andra stellen, hwarigenom
står anseenligit til Eders Kungl: Majestetz reella tienst at yppas. 3.)
Collegium har ock tenckt, at hafwa slika medel i beredskap, i fall något
stort fall wid Konung Carl d-n XI-s Schackt i Fhalu Grufwa skulle tima,
hwartil prompta och anseenliga Summor skulle ehrfodras, på det hela
grufarbetet på en gång intet lenge skulle afstanna, och Eders Kungl:
Maj-t wid sådan olyckz tilfelle komma at förlora sin anseenlige kopparrenta. Hwaremot wel kunde inwendas, at til sådant oundvikeligit och
högst angelägit behof, en besparingz Classe af 40,000 dr kopp-mt af
afraden i Fhalun wore forordnad, at wara wid sådant olyckzfall til
undsettning, men som de medel
["p.13a] mede1 jemwel igenom Edera Kungl: Maj-tz nådigste förordnanda äro
anslagne til afwärjande af fall, och således derpå ingen besparing kan
blifwa, utan såsom förledit åhr en temmelig brist, hwilcken ock blifwit
ersatt af de under Collegio stående medel, emedan der til för åhr 1732
opgådt inmot 57000d-r kopp-mt, af
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orsak at ett stort fall uti Kon: Carl d-n XI-s Schackt sig
tildragit, så at derifrån wid en slik ofwanförmelt timande hendelse
ingen tilgång kan förwäntas: Altså föranlåtas jag härmedels för
sakens högsta angelagenhet skull Eders Kungl: Maj-t i underdånighet
hemstella, om icke Collegium må häröfwer först höras, under hwars
wård sammn medel härtils stådt orubbade och med mycken sparsamhet
och god hushollning samlade, innan Eders Kungl: Maj-ts behagar dem i
nåder til den af Statz commissionen projecterade usus disponera. Jag
framhärdar med underdånig wördnad
Eders Kungl: Majtz
719

Underdånigste Troplichtigste undersåte
EM: SWEDENBORG
Translation in LM p.446
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543
SWEDENBORG TO THE KING. APPLICATION FOR LEAVE OF ABSENCE
[1733 April 13]
Phot. in Ph.File 260 = 3 pp. fol
L. II: 235

Doc. 1: p.442

In Stockholm, in the State Archives. Biografica, Swedenborg.
Transcripts MS copy in C.T.O. MSS l2 and as follows:
Ink. d. l3. Aprilis 1733.
Stormechtigste Allernådigste Konung
Kongl. Maij-t will i nåder häröfwer hafwa inhämtat des och
Riksens Bergs-Collegii underdånige utlåtande.
Stockhol d. 13. Aprilis 1733.
ankom d: l4 apr.
1733. d° upl.
uppå nådigste befallning
O: CEDERSTRÖM
Hos Eders Kongl: May-tz föranlåtes jag uti diupesta underdånighet at anholla,
det mig motte lemnas nådigt tilstånd, at få giöra en resa ut till Dresden, at
wara tilstädes wid ett arbete jag sammanskrifwit, och nu där har under
trycket: hwilcket jag finner för mig så mycket angelägnare wara,[*]
[ph.p.2] som det elliest vitieust, ofullkomligit och till min ringa heder
skulle utkomma, och jag likwäl derpå anwändt tid och kostnad. Och som
berörde arbete angår, huru som uti alla orter uti Europen malmerna brytes
och smeltes, med mehra som hörer till hwar och en malms och metals
bearbetande, förutan annat, hwilcket jag förmodar lärer blifwa nyttigt i
det allmenna; och til samma wärckz fullbordande 9 månader wid pass lärer
behöfwas, emedan det blifwer något widlyfftigt, och kommer at bestå af
några volumer uti folio, altså giör jag
[" p.3] mig i underdånighet hopp, at härtill winna Eders Kungl. May-tz
allernådigsta tilstånd och bifall. Framhärder med all soumission
Edere Kungl: Maytz
Underdånigste Troplichtigste
undersåte
EM : SWEDENBORG.
Translation in LM p.451 and as follows: (See NCL 1896: p.167)
Most Mighty, Most Gracious King:
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Royal Majesty will graciously request the humble opinion of its and
the Realm's College of Mines concerning this. Stockholm April 13, 1733.
Received April 14, 1733
O. Cederström
Before your Royal Majesty I have occasion to request in profoundest humility,
that gracious permission may be granted me to make a journey to Dresden for
the purpose of being present while a work which I have written and am now
publishing there is being printed. I find this of so much the greater
importance as it would otherwise appear vitizenst and to little honor for me,
when nevertheless I have devote much time and money to it. And inasmuch as the
work referred to treats of how ore is broken and smelted in all place in
Europe, and other subjects relative to the working of each different ore and
metal together with other things which I presume will be generally useful, and
whereas about nine months will probably be required for the completion of this
work on account of its being somewhat large and will consist of some volumes
in folio; therefore I, in the humble hope of winning your Royal Majesty’s most
gracious permission and consent to this,
Remain, with all due submission, etc.
-------------[*End of 1st page; at the bottom “annot. S.N-57.”]
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543. 11
COLLEGE OF MINES TO THE KING ON SWEDENBORG'S JOURNEY TO
DRESDEN
1733 April l4

L. III: 546

In Stockholm, in the State Archives.
Bref 1730-34.

Bergs-Coll.

"Recommending that Swedenborg's petition for
725

leave of absence be granted."
Text: C.T.O. MSS: l3
Tafel MSS.: 342-43
Translations Doc. 1: p.442; see LM p.452.
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544
DISCUSSION OF SWEDENBORG'S APPLICATION FOR LEAVE OF ABSENCE
1733 April l7, Tuesday
Phot. in Ph.File 261 = 3 pp (2 sheets)
Doc. 1: p.443
In Stockholm, in the State Archives. Inrikes Protocoll för
åhr 1733: pp.562--563,(p.757 substituted for p.562 in Ph.n.261).

Transcript:
[ph.p.562]
[In Ph.n.261 p.757 is substituted for p.562. Note by AA states that on April 17
“same persons present as on p.757 June 14, except Cronhielm.”]

Tysdagen D: 17 Aprilis 1733. Förmiddagen
Närwarande
Deras Excellentier HHr Riksens Råd
Grefwe
Grefwe
Grefwe
Grefwe
Grefwe
Grefwe
Grefwe
Grefwe

[“ p.562a]

G:
M:
A:
C:
S:
T:
J:
E:

Cronhielm
J. de la Gardie
Baneer
Gyllenborg
Barck
Bielke
Cronstedt
J: Creutz
-------------Hr R.R. gr. Cronhielm inkom.

StatsSecr. Cederström upläste BergzCollegij skrifwelse af den 14
Aprilis angaende Assessoren Swedenborgs ansökning at på någre månader
få resa uth til Dresden, at beställa och där wara tilstädes wid ett des
arbetes tryckande, som han sammanskrifwit angående Smältprocessen och
Metallernes bearbetande wid Bergwärken i Europa. Collegium förmäler sig
eij något därwid hafwa att påminna, uthan hemställer om icke han däruti
må willfahras, då Collegium under hans bortwahru uti domsaker will ad
Sociera
563.
[" p.563] sig antingen Collegij Secreteraren el-r Cammareraren, på det intet
något af Collegij sysslor må blifwa efftersatt.
Som Assessoren Swedenborg med större fördel lärer kunna komma at
accordera om förberörde sitt wärks upläggiande därute, än här i Sverige, och
för honom nödigt skall wara, at sielf wara tilstädes wid Correcturen; Altsåa
Resol. at honom i nåder bewillies tilstånd på 9. månader at resa uth
til Tyskland.
[No Translation]
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545 ----- 546
545
SWEDENBORG'S PASS IN OFFICIAL REGISTER
1733 April 17, Stockholm
Phot. in Ph.File 262 = 2 pp.
In Stockholm, in the State Archives. Inrikes Civil Expeditionens
Registratur l733: pp.201-201½.

Fol, 707.

Transcript:
Litterae Salvi Passue, pro Emanuel
Swedenborg.
Nos Friedericus, Dei Gratiae, Suecorum, Gothorum Vandalorumque Rex
etc. Landgravius Hassiae etc. etc. Notum Testatumque facimus, quod cum
Praesentiam Exhibitor Subditus Noster, Nobis Sincere Fidelis, ut et
Collegii Metallici Assessor, Nobilis Emanuel Swedenborg, exoticas
adire Terras decreverit, et in Majorem itineris sui securitatem,
Litteris Nostris, quas Salvi Passus Vocant, muniri humillime petierit;
[ph.p.2] Nos itaque Desiderio ejus Clementer annuentes, ab earum, qvas
aditurus erit, Regionum Summis Postestatibus, omniumque locorum
Praefectis et Magistratibus, Respective, Amice, Benevole, et
Clementer reqvirimus, Nostris vero Ministris et Officialibus
Terra Marique Serio injungimus, velint praedicto Emanuelj
Swedenborg una cum famolo et [blank] Suis, non modo Liberum
Transitum, securam Commorationem et Reditum concedere, verum
etiam coetera Moratioribus Gentibus sveta humanitatis officia
praebere. Qvod ut ex Debito eos, qvi Nobis obseqvio sunt devicti,
facturos nullatenus dubitamus, ita qvidqvid favoris et Officiorum
in eundem Contulerint: Exteri pari Benevolentia, data occasione,
Compensare non intermittimus. In qvorum Majorem fidem hasce Manu
propria subscriptas, sigillo Nostro Regio muniri Jussimus.
Dabantur Holmiae die XVII. Aprilis Anni l733./.
FRIEDERICUS.
730

/O. Cederström
Translation in LM p.452
546 = 543.11
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547
ROYAL LETTER ON SWEDENBORG'S FOREIGN JOURNEY
1733 April 17, Stockholm

3 pages folio
Doc. 1:p.443 (= Doc.159B)

In Stockholm, Riksarkivet: Bergskollegium Arkiv.
Kongl. May:ts Bref och Rescripter för åhren
1732, 1733 och 1734: pp.161-62½.
Transcript:
1733 d: 17 Apr

Friedrich med Guds Nide, Sweriges, Gotes och
Wendes Konung, etc., etc., ete. Landtgrafwe
till Hessen. etc., etc., etc.
Wår ynnest och nådiga benägenhet med Gud altsmäcktig, Tro Män och
tienare, President, BergsRåd och Assessorer. Wij hafwe i nåder Oss
låtit föredraga Edert underdånige utlåtande af d. 14. hujus öfwer
Assessorens Emmanuel Swedenborgs hos Oss giorde ansökning, at på Nyo
månaders tid få resa ut till Dresden, till at wara tillstädes wid
det arbetes tryckande, som han sammanskrifwit, angående
Smält-processen och Metallernes bearbetande vid Bergwärken uti
Europa, med mera, som till Bergswäsendet uti desse och andre mål
hörer:
Hemställande J Wårt nådige godtfinnande, om icke bemelte
Assessor uti denne dess ansökning må willfahras. Och som Wij, för de
af Eder härwid anförde skiäl och orsaker, härtill welat gifwa Wårt
bifall och samtijcke; Så gifwe Wj Eder sådant härmed i nåder
tillkiänna. Beiallandes Eder i det öfrige Gud altsmäcktig nådeligen.
Stockholm i RådCammaren d 17. Aprilis 1733
[signed] FRIEDRICH
/O: Cederström
Till BergsCollegium swar ang-de Assessorens Svedenborgs resa
utomlande. etc., etc.
[Address]

Till
Wårt BergsCollegium Nådeligen.

[At bottom of page:] Ankom d: 28 Apr. 1733. d° upl-t
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547 - page 2

A second copy (written earlier and in German style) in
Riksarkivet: Inrikes Civil Expeditions Registratur 1733, Utrikes
Ministeriet. See above 545, this copy following that document in
ph.262.
Till Bergs Collegium Swar, angående Assessoren Swedenborgs resa
utomlands.
Friedrich, etc., etc., etc. Wij Hafwa i Nåder Oss låtit
föredraga Edert underdånige utlåtande af d-n 14. hujus öfwer
Assessorens Emanuel Swedenborgs hoos Oss giorde ansökning, at på
Nije Månaders tijd få resa ut till Dresden, till at wara tillstådes
wid det Arbetets tridckande, som han sammanskrifwit, angående
Smält-Processen och Metallernes bearbetande wid Bergwercken utj
Europa, med mera, som till Bergwäsendet utj desse och andre måhl
hörer; Hemställandes J. Wårt Nådige gottfinnande, Om icke bemälte
Assessor, utj denne dess ansökning, må willfahras; Och som Wij för
dhe af Eder härvid anförde Skiähl och orsaker, Härtill welat gifwa
Wårt Bifall och Samtijcke; Så gifwe Wij Eder sådant härmed i Nåder
tillkiänna. Befallandes Eder föröfrigt etc. etc.
Friedrich./.
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O: Cederström.
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547.01
VARIOUS PHILOSOPHICAL AND ANATOMICAL SUBJECTS AND ITINERARIES
1733
L. I: 89; II: 231
In Stockholm, Royal Academy of Sciences. In Codex 88:
as follows:
MSpp.
10 Page 49: Principia Notes Photolith. MSS v.III:85-89*
H.n.226

738

48

"

57:

"

"

"

90,83-4*

“

"

86:

"

"

"

89-90*

“

"

41,159 Wolff's Ontology
"
and the Principia

102-36

207: Principia Notes

136

"

222
"

"

“

222
See AA: Depositories of MSS by and relating to Swedenborg:
s.v. K.V.A. Cod. 88 where above references are
listed.
-----------------*The Title of these three items, as given by R.L.Tafel in
the Documents (2²: p.907) is "Adversaria in Principia Rerum
Naturalium." The text is printed in Opera Quaedam, vol. II:
739

pp.192-206; a transcript by Dr. R. W. Brown is in the Archives
of the ANC. = Doc. 2²: p.907.
Translation by R.W. Brown in the New Philosophy, 1900 Oct:
pp.134-47 with the title "Notes relating to the larger
Principia." Revised and republished in Scientific and
Philosophical Treatises, SSA 1908: I²: pp.109-25, under the
title "Some Arguments for the Principia." See the footnote on
page 109.
-------------[For Itineraries in Codex 88 - see below, as follows:
547.12
548.11
548.14
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547.11
SWEDENBORG'S SIGNATURE
1733 May 9, Stockholm
Phot. in Ph.File 263 = l page
In Falun, Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag Biblioteket:
Ankom. beef 10. 1731-35: p.267.

547.12
SWEDENBORG LEAVES SWEDEN - l733 JOURNAL BEGINS

741

1733 May 10, 13-19
L. I: 91; II: 233
In Stockholm, Royal Academy of Sciences, Codex 88. 8 - 39
Text in: Itinerarium (J.F.I.Tafel), Tub. 1840 - ANC Lib.
Sw88/L1840
Resebeskrifningar (G.Ekelöf & A.H.Stroh),
Ups. 1911 “/qL1911
Translation in Doc. 2¹: p.6
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548----548.12
548
JOH. SPARSCHUCH TO C. J. BENZELIUS
1733 May l9, Linköping

NS 4 pp. 8:o

In Linköping, Diocesan Library.
Bref till C.J.Benzelius I. B. f.13. No.13.

Text in Tafel MSS 351
" printed in Opera Quaedam, vol. I: p.322
Translation in Doc. 1: p.357 (= Doc. 118)
"Nobilissime Domine Fautor inteterrime."

548.11
SWEDENBORG'S JOURNEY
1733 May 22-June l9
In Stockholm, Academy of Sciences. Codex 88.:8-39
Text in Itinerarium, pp.2-14 (See above - 547.12
Resebeskrifn., pp.6-16
Translation in Doc. 2¹: pp.9-73
June 20: See Codex 86: p.231 [Note by AA]
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548.12
NOTES ON THE SWEDBERG FAMILY
1733
In: Matrickel uppå Alla, så Högre, som Lägre BärgsBetiänte wid Stora Kopparbärgs Bärgslag, Ifrån
Äldste Tiderne. Sammandragen af Lars: Schultze.
Introduction dated "Fahlun, d. 8 September 1733."
See Register at end of vol.:S. "Swedberg, Daniel
Isacsson,” etc.
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548.13
LEIPZIG FAIR in 1733
1733 Oct. 4
[The following reply in response to Dr. Acton's inquiry (dated
May 24. 1927) was received from Buchhandlung Gustav Fock of
Leipsig, Germany, dated June 24, 1927:]

Dear Sir,
Referring to your favour of 24th ult., we beg to hand you enclosed
a letter of the "Leipziger Messamt" which will give you the desired
information about the Leipsig Fair of 1733. Always with
pleasure,[etc.,] Buch. Gustav Fock:
[Enclosure:] Leipziger Messamt to Buch. G. Fock, June 21, 1927
Auf Ihre Anfrage vom 8. ds. Mts. teilen wir Ihnen mit, dass im
Jahre 1733 nach unserer Feststellung die Neujahrsmesse vom 2. - 8.
Januar abbehalten wurde.
Die Ostermesse im Jahre 1733 begann am Sonntag, Jubilate, den 26.
April, Die Michaelismesse des Jahres 1733 begann am Sonntag nach
Michaelis = am 4. Oktober.
Die Dauer der Oster- und Michaelismesse war offiziel1 auf 8 Tage
festgesetzt.
Nach Professor Kroker, Handelsgeschichte der Stadt Leipzig, hatte
die Messe bereits im l6. Jahrhundert einen sehr grossen Umfang
angenommen, sodass die Kaufleute mit der offiziellen Messedauer der
Oster- und Michaelismesse nicht auskamen. Es wurde bereits l Woche vor
dem offiziellen Messbeginn und ausserdem l Woche nach dem offiziellen
Messeschluss verkauft, sodass in Wirklichkeit die Oster- und
Michaelismesse je 3 Wochen dauerten.[Signed] Leipziger Messamt [etc.]

[Reply from Rat der Stadt Leipzig, dated May 16, 1934, to
Dr. Acton inquiry of April 23, 1934:]
Im Jahre 1733 fanden folgende Messen in Leipzig statt:
a) die Neujahrsmesse vom 27. Dezember 1732 vis 14. Januar 1733,
b) die Ostermesse vom Montag den 20. Apvil bis Sonnabend den 9.
747

Mai 1733, wobei die offizielle Messwoche (vom Sonntag
Jubilate bis Sonntag Cantate) vom 26. April bis 3. Mai
dauerte. Die Woche vorher hiess die Böttcherwoche, die Woche
nach dem 3. Mai die Zahlwoche, diese Wochen dienten dem
Aufbauen und Abreissen der Buden, Verladen der Waren und der
Abrechnung.
6) die Michaelismesse vom Montag den 28. September bis Sonnabend den
l7. Oktober, wobei wiederum die eigentliche Messwoche vom 4. 11.
Oktober dauerte. [Signed] H.L.Fotzmann, Archivdirektor.
See Swedenborgiana Letter File, s.v. Leipsig Fair of 1733 .

748

749

548.14--------548.16
548.14
SWEDENBORG’S JOURNEY
1733 - Oct. 5
In Stockholm, Academy of Sciences. Codex 88: 46-7,48-9,55-7,57-8, 5886, 88-9,107-8
Text: Itinerarium, pp.14-59 (
Resebeskrifn. " 16-61 ( See above - 547.12, 548,11
Below - 558.12
Translation in Doc. 2¹: pp. 21-73

548.15
SWEDENBORG AMONG MEMBERS OF SOCIETY OF SCIENCES, UPSALA
1733

L. III: 548.a

750

In Commercium Litterarium ad rei Medicae et Scientiae, 1734,
Norimbergiae: p.219, (In AND Lib. = C63/C74)
List of Members of the Upsala Society of Sciences.

548.16

SWEDENBORG'S HOME IN STOCKHOLM
1733
See Nya K. Tidning. 1923: p.3134.
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548.17
THE MECHANISM OF THE SOUL AND BODY
1733 Winter
L. I: 89; pp.249, 255, 94
" II: 231
" III: 551 H.nos.242-43
In Stockholm, Royal Academy of Sciences: Cod. 88:
pp.116-31 = Photolithograph MSS, iii:pp.92-102:
753

De mechanismo animae et corporis. See Doc.2²: p.907.
Translation in Scientific and Philosophical
Treatises, SSA 1905: Pt.II: p.11
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549------549.11
549
PHILOSOPHICAL AND MINERALOGICAL WORKS
1734

H. n.226
Doc. 2²: p.908 (= Doc. 313.45)
L. I: 92; II: 236

Original editions in Academy of the New Church.
Various translations. See ANC Cat. Sw86.
In London, in the library of the Royal Philosophical Society
there is a wide margin copy of the Opera marked, on back of
titles:
"Soc. Reg. Lond.
ex dono Auctoris."
[See below - 861.11]

549.11
COPY OF PRINCIPIA WITH BUFFON’S AUTOGRAPH
[734]

In the Forbes Collection, New York Swedenborg Society, copy of
Opera Philosophica inscribed "Buffon 1736."
See NP l904: p.52; 1905: p.300
North American Review, 1880, vol.II: p.378 = article by
E.S.Holden of Lick Observatory, quoted by
T.F.Wright in New Church Review 1897: p.366:
"Mr. Bohn, the celebrated publisher of London, had in his
possession about 1840, a copy of Swedenborg's Principia
containing Buffon's own autograph and bearing the marks of
use.”
New Magazine of Knowledge l790: p.426:
"A French author of some fame, the late Mr. De Buffon, had
himself taken notice of the same seventh planet much before Mr.
Herschele; but then it was in a work which he took almost word
for word from Swedenborg, without mentioning his name; so that
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Swedenborg has, in all respects, the honor to be the true
discoverer of that number of primary planets."
Respecting Swedenborg and Buffon, see:
Nyren on Swedenborg as a Cosmologist in Vierteljahrsschrift
der Astron Jesells Bd.l4. Translated in N.C.Review l897: p.371;
Hoppe, Hamburgischen freien urtheilen, 1851, see " " " 366.
Fernald, Compendium l853: p.18 (AND Lib. S11/qF39)
[Note by AA:]
Respecting Swedenborg and Kant, see:
Paulsen, Friedrick, Immanuel Kant, N.Y.1902:pp.84-6, 254
(ANC 142/P28)
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549.12----549.13
549.12
TESTIMONY OF DE THOMÉ
[1734]

In Journal Encyclopedique, 1785 Sept. l, vol. IV, Pt. 2
Translated into English in New Jer. Magazine,
Boston, XII: p.311 (May 1839). (ANC Lib. = S5/NM 25)

549.13
SWEDENBORG AND BENJAMIN FRANKLIN
[1734]
In Emanuel Swedenborg Servus Domini by John Bigelow, N.Y.
and London, l888: p.XXXV, (In ARC Lib. = S8S/B48)
is the following passage:

"Swedenborg was residing in London during the latter part of Franklin's sojou
in that metropolis, and although it does not appear that either ever attracted th
other's notice, or enjoyed his acquaintance, the following letter from Franklin,
written in 1788, shows that he was familiar with his illustrious contemporary's
scientific works, and shared the accepted opinion of their value and practical
importance."
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(The letter refers to the Opera Philosophica being in his library - 1734)
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550
THE INFINITE
1734
L.I: 93; II: 240; H.n.24h
270 pp. 8vo. Doc. II²:p.912
Prodromus Philosophiae ratiocinantis de Infinito et Causa finali
Creationis: deque mechanismo operationis Animae et Corporis
(Outlines of a Philosophical Argument on the Infinite, and
the final cause of Creation; and on the Mechanism of the
Operation of Soul and Body), Dresden and Leipzig, Hekel.,
1734: pp.270 8vo.
Original editions in the Academy of the New Church Library - Sw87
Copy 8 = with bookplate of "M Benzelstierna".
“ 9 = "dono Auctoris hunc sibi vindicat Jesp. Alb.
Benzelstierna."
A copy in the Library of the Rev. Samuel M. Warren, with
inscription on fly-leaf facing title: Phot. in Ph.File 264
"Reverendissimo Dno.
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D: Bernhard Walther Marpergher
Aula Regis Polon: at Electoris Saxon:
Supremo Concionatori
Officiosissime"
"Auctor"
Various translations - see ANC Lib. Cat. Sw87
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550.11
MINUTES OF THE COLLEGE OF MINES
1734 January
L.III: 555
Doc. 1" p.444 (= Doc.160A)
In Stockholm, Riksarkivet: Bergskollegii Arkiv.
Kongl: Mai-ts och Ricksens Bergs Collegii Protocoller pro Anno 1734. Första Dehl
Januarii 3

“Herr Assessoren Swedenborg ute på des rese til Saxen.”

4

"Herr Assessor Swedenborg på des utländske rese till Saxen."

7

"Herr Assessor Swedenborg annu pi des rese til Saxen."

8

"Herr Assessoren Swedenborg ute ännu i Saxen."

9

"Herr Assessoren Swedenborg på rese i Tyskland.

10 "Herr Assessoren Swedenborg ute på des rese i Saxen.”
11
12
14
15

ditto
ditto
no mention
"Herr Assessoren Swedenborg wistandes
utom lands i Dresden, och Herr Assessor Wallerius borta på
Landet.”

16
17
18
19
21
22
23
24
26

no mention
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
"Uplästes H-r Assessorens Emanuel Swedenborgs i dag ankomne
shrifwelse dat. Leipzig, etc.
[see below - 558]

28

"Herr Assessoren Swedenborg borta på des resa till Saxen.”

29

"Herr Assessoren Swedenborg ännu ey
kommen ifrån des rese til Saxen."

30

"Herr Assessoren Swedenborg ey ännu hemkommen från
Tyskland."

31

"Herr Assessoren Swedenborg ännu

551 - 557
551 = 548.17
552 = 558.12
553 = 558.13
554 = 564.20
554.11 = 549.13
555 = 550.11

556
SWEDENBORG TO TRIER
1734 Jan. 5, Leipzig

Phot, in Ph.File 265 = 3 pp.

(formerly) In Birmingham, England, in the library
of J. B. Bragg.
Now in Lib. of Gen. Conference of N.C., London.
"Thanking him [Trier] for having sent a drawing L. II: 237
of a fossil marmoset for . . . the work On Copper."
Text in Opera Quaedam, vol. 1:p.324
Translation in Doc. 2² :p.744 (= Doc. 295); LM p.453

557
SWEDENBORG'S APPLICATION TO REMAIN ABROAD
1734 Jan. 19/8, Leipzig
Phot. in Ph.File 266 = 4 pp. fol.
L.II: 238
In Stockholm, Riksarkivet. Bergskoll. Arkiv. Bref och
Suppliker, 1734 I: pp.27-29.
Transcript in Tafel MSS. 148-49
Translation in Doc. 1: p.444; LM p. 454

558
Minutes of the College of Mines. Swedenborg’s application for prolongation
of his leave of absence voted on.
1734, January 26, Stockholm.
Tafel, Doc,160.A,
(= Doc. 1:p. 444 )
L.II:239
In: Bergskollegii Arkiv. Protokoll 1734.I.
pp.248-49.
Anno 1734.
Den 26 _Januarii
För middagen närwarande.
Högwälborne Herr Baron
och Preasidenten;
Herr Bergsrådet:
Herrar Assessorerne:

Conrad Ribbing ;
Johan Bergenstierna;
Lars Benzelstierna.
Cöran Wallerius,
Olof Colling.

Herr Bergsrådet Leijell opasslig.
o
1:
Uplästes Hr Assessorens Emanuel Swedenborgs i dag
ankomne shrifwelse dat.Leipsig d 19-- Januarii innewarande
Åhr, derutinnan han anhåller om (8) några Månaders prolongation
af den honom af Hans Kongl.May=t nådigst förundte permission
att få wistas utom lands, effter som des under trycket
warande arbete ey förr än nästkommande Påsk skall
blifwa färdigt, ärnandes han sedan för des angelägenhet skul
giöra en tour till Lüneburg och Cassel, samt i god tid nu instundande
sommar wara här tillbakars.
Resolutio. Som H- Assessoren Swedenborg ey ännu
skall fått färdigt des under trycket hafwande arbete,
och han iemwäl, effter Hans Kongl. May-ts befallning
ärnar på återresan taga en tour till Lüneburg och
Cassel, så finner Kongl. Collegium, att den begiärte prolongation
af des rörr erhållne permission honom intet kan förwägras.

558.11 ------------ 558.13
558.11
FAITH IN CHRIST
1734
L. I: 89; II: 231; III: 539
H. n.222; Doc. 2²: p.872
In Stockholm Royal Academy of Sciences: Cod.88: p.213 =
Photolith. MSS: III:p.140 - De fide in Christum
Translation in Psych. Trans., pp.3-4
See above - 547.01.

558.12
SWEDENBORG’S JOURNEY
1734 from March 1-4

L. I: 95; II: 242; III: 552
H. n.250; Doc.2²: p.908 (=D.313-44)

In Stockholm, ibid., Cod.88: pp.214 - 15 =
Photolith.MSS: III: pp. 1-23.
Text in Itinerarium, 1910 or 3d ed. 1911; ) see above Resebeskrifningar, pp.61-62
) 547.12
Translation in Doc.2¹: p.73 (= Doc.205)
Revised MS trans. in ANC Archives (Ar. x.2001)

558.13

OBSERVATA DE CORPORE HUMANO
1734

L. I: 96; II: 243; III: 553
770

H. n.255; Doc. 2²: p.908
In Stockholm, ibid., Codex 88: p.152 =
Photolithographed MSS: vol.III: pp.142-45
Transcript by A.H.Stroh in archives of the Swedenborg Scientific Association.
Translation by A.H.Stroh in Scientific and Philosophical
Treatises, S.S.A. 1905, Pt.II: pp.33-42.
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558.14
SWEDENBORG'S PASS FOR JOURNEY
1734 May 3
Phot. in Ph. File 267 = 1 page (2 copies)
In Dresden, Shchs, Hauptstaatsarchiv. Lichtbild von Alsten:
Loc. 14635 Fastung königstein befr. 1712 Ji:.
See Acton Notes on Persons and Places, s.v., Dresden.
(Swedenborg goes from Dresden to Konigstein)
Transcript by Mrs. D. Berninger, as follows:
Hochwohlgebohrner Freyherr,
Hochgeehrtester Herr General Major,
Nachdem ich dem Herrn von Schwedenborg, Assessorn des Berg Collegii zu
Stockholm nebst H. B.v.Cederstrohm dem Factor Bartheln aus Leipzig und
Herr Lieferant Heckeln von hier auff geziehmendes Ansuchen die
Erlaubniss ertheilet die Vestung Königstein besehen zu dürffen;
- - - wollen Mein Hochgeehrtester Herr General-Major bemelte
Personen nebst bey sich habenden bedienten nicht nur auff die Ihnen
anvertraute Vestung pass= und repassiren, sondern auch das was daselbst
besehenswürdig in behöriger Observant denenselben zeigen zu lassen
belieben, Ich aber beharre,
Meines Hochgeehrtesten Herrn GeneralDresden
Majors,
am 3-te Maii
1734
Dienstergebenster Diener,
An
H. Gen. Maj. B. v. Riedesel.
Pass
Vor einen Schwedischen,
Passagier und Consorten
nacher Königstein
behrl:
Translation by Mrs. D. Berninger, as follows:
Highly Well-born Baron,
Most highly esteemed Herr Major General:

After having granted permission, upon suitable request, to Herrn von
Schwedenborg, Assessor of the College of Mines at Stockholm, besides
773

Herrn B. v. Cederstrohm the Factor Bartheln of Leipzig and Herr
Lieferant Heckel from here, to view the fortress Königstein;Will my most highly esteemed Major-General let the announced persons,
together with servants accompanying them, not only pass and repass in
the fortress entrusted to you, but also agree to let these same be shown
in suitable observance what there is worth seeing, but I remain, my most
highly esteemed Major-General’s
Dresden
May 3, 1734

most humbly serving servant,

To Herr Maj. Gen. B. v. Riedesel. Pass for a Swedish passenger and
Consorts to Königstein.
-----------[*Might be “with official supervision.”]
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558.1401--------------558.1402
558.1401
REVIEW OF "OPERA PHILOSOPHICA ET MINERALIA"
1734 May 20

See below - 558.15

In Neue Zeitungen von Gelehrten Sachen, 1734, May 20:
PP-354-58. In ANC Library
Translation in HP 1934: pp.179-82 or
Swed. & his Scient Rev-rs, B.A.1947: pp.11-18,

558.1402
NOTICE OF ”THE INFINITE"
1734 May 27
776

See below - 587
In Neue Zeitungen van Gelehrten Sachen, 1734, May 27:
P.374.
Translation in NP 1934: p.283 or
Swed. & his Scient. Rev-rs, B.A.1947:
p.233.
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558.15

-

558.16

558.15
REVIEW OF OPERA PHILOSOPHICA ET MINERALIA
1754 [July 1]
In Deutsche Acta Eruditorum, n.184 [July] 1734: pp.295-304.
German text in AND Lib. (Room 17) = 063 D48
Translation in Swedenborg and his Scientific Reviewers,
1947: pp.l20-26 - ANC Lib. S8S Ac8s
or New Phil. 1929 : p.128-34
For Continuation, see below - 564.1201

558.16
SWEDENBORG RETURNS TO SWEDEN
1734 July
In Stockholm. A.Ac.of Science: Codex 88.
Text in Itineraria, Sect. 2: p.vi - see above, as follows:
547.12
Translation in Doc. 2: p.6 (= Doc.204)
548.11
548.14
558.12
His lodging there - see Nya Kyrka Tidning. 1925: p.134.
(ANC Lib. = S5)
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