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Sida 61.1 är blank 

 

                                                                                             61.2 

 
 



                                                                                            61.2 

Ao 1682   Prisen på arbetslöne för 

                 Warktÿgen Lars Smed bör 

                  giöra nembl 

1 st ordinari Wesig pippa  ” 2 Sh 16 

1     fönster ditto   ” 3 Sh   - 

1     glas Pana arbetslön  ”          20 

1     fönster Pûntel  ” 2 Sh   - 

1     ordinari Ditto   ” 1 Sh   - 

1     Spik    ”          24 

       Snesaks   ” 1 Sh   - 

       Kroksaks   ” 1 Sh   - 

       Niûp saks   ”          20 

       Matary Skÿfel                            ” 1 Sh  16 

       Pûts Järn   ”          20 

       regulin   ”          24 

       Sten Håkor   ”          16 

       Pått Hakkor   ” 

       Spaniorer   ” 

       Jern slefwar   ” 

       Strip iern   ” 

       Skinn iern   ” 

       Hug iern   ”          12 

       Skarfa en pippa  ”            8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppslag 62 är blankt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             63.1 

 
 

 

 



                                                                                             63.1 

             Inventarium på Werktÿgen 

12 si pipor   2 st Kärst Spetsar 

4st punteller   1 st salt Jern 

4 st Spikar   1 st stor Jern tuna 

6 st nÿa Refelsformor  15 st glas tunor 

2 st gambla ditto   12 st hûg jern 

1 st rût forma   3 st pått hator 

2 st läion färma   3 st sten hator 

1 st dofin forma   3 st pått hator 

2 st flask messings  1 st särfster gl Jern 

                formor   5 st stamppar 

4 st skrûf stä der till  2 st Calsiner Ungs 

2 st sten formor          Jern 

1 st liten ditto   2 st Jern för Ellhål 

3 st Jern slefwar gambla         len på Ungen 

2 st Spaniorer   2 st Pûtz Jern 

2 st glö rutor   6 st Nÿa prûnt 

1 st Calsioner skÿfel  3 st gambla dito 

3 st hÿt skÿflar   1 st glas gafel 

1 st stort skûm Jern  1 st kÿlûngs plåt 

1 st litte ditto   2 st blom plåtar 

3 st påt krokar   3 st mallmar 

1 st perbegel   2 st regaliner 

1 st hûg stång   1 st orin Jern 

1 st pikstång         Jern till renare 

5 st klÿp saksar             foter 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             63.2 

 
 

 

 



                                                                                             63.2 

3 st mûr slefar   fönster Glas 

3 st mûr hamrar        Werktyg 

1 st Jernstör   2 st stödh mot 

2 st materg skÿflar         fönster lûkan 

       sigt    1 st fourget 

       såll    1 st brang 

       kar    1 st croget 

       tråg    3 st Wonter medh 

       skoppor         mäsings trä 

       ämrar          kistor 

       sår    3 st punteler 

       hink    4 st pipor 

       hoar    12 st trä till pippor 

       wigt skållar   1 st bläk Plått 

       mesings wigt   1 st ditto af Jern 

       och skållar         är dric Jern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 64.1 är blank 

 

                                                                                             64.2 

 



                                                                                             64.2 

                     Till Spegelglas Werktÿg 

       pipor 

       puntel 

1 runda 

1 plat Care 

1 stor Järn Skÿffel 

1 Hamar 

1 Skredarsaks 

2 klÿpsaksar 

1 stor snesaks 

1 glasbitare 

6 små tenger 

1 folio Jern 

1 folio Skafware 

    af mäsing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sida 65.1 är blank 

 

                                                                                             65.2 

 
 



                                                                                             65.2 

                                              No 1 är Jûlet 

                                              af tiokt och stort 

                                              trä 

                                              No 2 är rûn ille 

                                              hwar ûthj axlar- 

                                              na liger, 

och är ett han tag på Jûlet som 

man för i kring medh, och Präs- 

sas sidher medh denna Präs 

aff sten iordh kan man 

malla sûda medh 

 

 

   6 st tråg 

 

 

            3 st 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             66.1 

 
 

 



                                                                                             66.1 

Hink till små gl                      Skiölj byta 

  Uthj Waten 

 

 

 

                      glas gafel                     Lårar Uthj 

                                                          glas boden 

   

                                                          Stamp hoar 

                                                           weder qva(rn) 

 

                                             klÿp kista 

   

            Pûts kista 

 

                                                      Wigt skåll 

 

 

                                                     glas kista 

 

        stoll                                                             påt breda 

 

 

 

  fönster glas kistor i brüket            fönster glas korgar 

                                                                             att 

                                                                          försenda 

                                                                           glaset 

                                                                            medh 

 

 

 



                                                                                             66.2 

 
 

 



                                                                                             66.2 

           Hûad glasen Wega på wart skått 

                                                        gör 

6 st mortelgl                á 20 öre       15 

5 st wingl                    á 12 öre         7 1/2 

9 st kårta ölgl              á 6 öre  1 f 22 

5 st ståkgl                    á 6 öre       30 

5 st wingl                    á 3 ?        15 

4 st mortelgl                á 3 

        medh fott             á 1 ? och 

        6 ? komer skott                                        4 á 6 

så många gl går på wart 

     skott, 

 

1686: 2 Jûnij 

Höysenstadt 4 Jûliûs Fredenrik febel 

1/2 Sihåd   1/4 qwarters     2:16 

1/4 Sihod   q:ters      3:16 

noch 3 st qwarters á 41:       :12 

1 st stor Rund flaska     1:  8 

16 Qwarters á 4 öre st     2:  - 

3 sted  1/2 qwarters á 5 ? sevis  15:  - 

3 1/2 Sihod qwarters á 7 ?   24:16 

4 Sihod vynnglas 10 ? ?   10:  - 

   Qwarters flaska        :16 

                                                                    ---------- 

                                              mhffer? 59:20 

                                            

                                                   Niels Hanson Thûn 

 

 

 

 



                                                                                             67.1 

 
 

 

 



                                                                                             67.1 

       Ao 1675 d 18 Maij för skref 

       från Ölandh aff, Per Mårten 

        sson Uthj Kûaresta bÿ sampt 

        aff, Per Ersson Uthj Nÿbÿ Uthj 

        Riala Soken aftter föliande 

        stennar á 3 ?? alnan 

        dürk en bank, sambt 

100 tûnor witt sand, á 1 S? 

    2 par af 38 tûm lång 30 bred 

    2 par -  34 tûm - - - 24 

                 30 - - - - - - 24 

    2 par     26 - - - - - - 22 

                 20 - - - - - - 16 

                 16 - - - - - - 14 

                 14 - - - - - - 12 

    4 par     12 - - - - - - 10 

                 10 - - - - - -   8 

     3 par som håller elden 

            af 38 lång 34 bred 

 

 

         Lars Pedersson i Frötûn soken 

         på Tioköö hafwer witt sten 

         till sälia 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             67.2 

 
 



                                                                                             67.2 

                Pris på Stampningen 

hwit sten fin sigtat                 ” 4 S 16: 

stöta påtor                              ” 3:16 

Begziol                                   ” 2:16 

rå Joll                                     ” 1: - 

souda                                      ” 3: - 

glaas brûnt                             ” 3:16 

fönstergla fint stöt                 ” 4:  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             68.1 

 
 

 

 



                                                                                             68.1 

     Hûad Hûûs Som Reqûireras 

      Till Gllas Brûks Manifacto 

 

Uthj en häke?    Lång Bred 

1 glas hÿttan    25 al 25 

2 Rok hÿttan     

3 Callsioner hÿttan   12 al 12 

5 Stamp hûûset    12 al  12 

6 Material bodhen   12 al 12 

7 Smedian, och för smed at boo  10 al   8 

8 Glas bodhen    20 al 20 

9 Glas syngel slipperi   30 al 12 

10 Poler gallerie    30 al 12 

11 Folio slagerit      6 al   6 

12 Folio makeri    10 al 10 

     Pått makeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             68.2 

 
 

 



                                                                                             68.2 

 

           Bonings Hûûs, 

 

1 Minre Wåningar 

2 för 4 glasblåsare war sin 

    stûgû aff    ”   8 ” 

3 Consoren    ”   8 ” 

4 Pågkarenas kammar   ”   6 ” 

5 ett kiöök för dem alla   ” 10 ”  

6 en bodh som afdellas 

   dem war sitt rûm till 

   deras skrep och proviant 

7 En kiällar der ûnder 

   med afdelningar 

8 et stall 

9 ett fä hûûs 

10 bastûfû 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppslag 69 är blankt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             70.1 

 
 

 

 



                                                                                             70.1 

                      Materialer Till Spits 

                                glas 

                 Salpeter, vinsten, antimonium 

         vit arsenicum, cristal vitt, vitt calliû, sand, 

                soûda, potaska, Rochetta, piemonts magnes, 

hö            satera, blÿvit, La taire blanche, 

och          mönia, bovass, arssenicum, 

halm        koppar aska, galmein, blÿvit 

till            maganes de, levantischen Rochetta 

pacning    piomontmagnesic, braunstein 

                Collens Jord, frens jord, crocus mart 

                La taire de belliers aupres forge qüiksöls- 

                gips, la chared röd sansten, folio  

                                                         till segel 

                   Hûad behöfes Till fönster materi 

        1 gafel till lÿfta ûp skifworna med 

      12 pippor med tred på endan 

        3 punteler med trå på endan 

        1 breda att ÿpnna wesigorna med 

        2 iern till ettia in potor med 

        2 sådana                    1 

            sûndrigt glas spink 

             sûndrigt fönstergl host glas mästren 

                                    5 fot                5 fot 

 

 

 

                  calsioner skÿfel  

                     och raka 

 

 

 



                                                                                             70.2 

 
 

 



                                                                                             70.2 

Cristal de mont  messings fillspå 

Jûpiter calsine  koppar fillspå 

venus calcine  Jern såsam 

mars calcine  ställ och slag 

acier calcine  swawel 

min de plomb  cobolt 

vermilion  glas spink 

plom bruté  gumilac plat 

Lotton, Limaille  vemilion 

Vristal mineral  La ebareé 

Rulle de fere  koppar plåt 

antimon   aurum litar- 

mavecrû     girum 

Curvre 

 Estain 

sell de tarter 

mercure sublimé 

sel, verd degris 

forale 

alunc 

koppar fillning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            71.1 

 
 

 

 



                                                                                            71.1 
 

                 Till Spegel Makerit behöfs 

   1 Stenar till Slipa dem på, och polera 

T 1 ½       gips, Emevil, Mallm, trippoli 

tûm       potai, Pollar, Ståkar,             , Stora stenar 

tiok                                    pelle  T 

lång       släta kÿlpanor, jern skofwelar 

38 tûm       inre skÿfel till taga af glaset med 

bred 28     bolet till pressen folio bordet 

skafte        stenar till pressen, smalla iern 

men            stenger till breda Rt spegelgl. med 

långt           en lång krok dertill, klÿp saksaren der 

15 fot         till 7½ fot lång, till speglar aff 

                  30 á 36 tûm, behöfs pippor aff 8 fot 

                  lång, till 24 tûms gl. aff 6 fot lång 

                  pûnteler och af 6 fot, sen saksan 

                  3 fot lång, svanpar, lårar en stor 

                  Malm aff 2½ fot, walmar, hamrar 

                  ten, qwilksölf, tre formar, glastratar 

                       broise 

                  winkelhake  

                  iernstong till spegel lûkan, krokar som 

                  lûkan går på, folio sten  

                  Götlans sten grûs, stenar till läga 

                  affwan på den andr ner de, slippas 

                  messings eller koppar Rûndoer 

                  swampar, gotlans sten till laga  

                  spegelgl på kÿlûngen, sampt 

                  slipstennar sletta hûgne och 

                  slippade, tenger af åtskilligt slag 

    NB         gips 

 

 



                                                                                            71.2 

 
 

 



                                                                                            71.2 

    Hwad behöfs till driksglas Werket 

Ståll trä sigt  ” 2  fason aff hans 

Här sigt fin   ” 6  Maij:s figûr Uthj 

En pipa med  gips att blåsa  

stort håll till  att se hûrû ded 

hella qwiksöl  går an 

wer igönom  2 wat sprûtor 

Jern till rem-  Jern till wintUngen 

mar fööter  2 skepp Jernstenger 

ordinari 1/4 1/2 stop till giöra allasammans 

Panor till glasens  Jern plåtar till lûber 

affkÿlning  hûgiern 

taga en salt-  plas iern 

peter siûdare  4 hoar 

med   4 stampar 

Prûnt med  1 kwarn 

konungens  6 wigt lådår 

droningens  2 mäll tûnor 

grefwens  messing Jern wigter 

forstinans    i från den sena- 

nampn wapen    sta till 5 tt 

och fleras  12 pipor till wesigo 

conterfei   12 fot pipor 

wapen   6 pûnteller 

profwa att  6 spikar 

trÿka med  1 slang spik 

gips formor  1 orin Jern 

demant form-     räsel förmor 

mor      små och stora 

   2 små malmor 

   2 stora ditto 

 



                                                                                            72.1 

 
 

 

 

 



                                                                                            72.1 

Knapformor till kläder         Saksar 

 Rût formor   Små saksar 

 flask formor   4 kroksaksar 

 Walfisk form       dansik 8 slags stiûp saksar 

 Neptuns form       måt  6 klÿp sak, 

 frûkt form   stora niûp saksar 

 fisk forma   bred niûp saks 

 fûllkomlige   som man kan 

 skåll formor   knipa stora blad 

 Leion formor   medh 

 Cambet form   Jern krokar 

 Cambet formor  glas gaflar 

 med ansigten   slang spik 

 dofin formor            Strip Jern 

 drûf formor   med fina sk(åror) 

 sitron form   Ungs Rakor 

  formen     Calsiner Rakor 

  drüf forma   Calsiner långa 

 stiern prûnt       skÿflar 

 Jern till Liûs kronor 

 som är 3 slag 

Hela       Gåt lans sten till                 till liûskronor 

malms   stripglas som fina   plåtar till spiel 

iern       ähr   Uthj kÿlûngen 

med      Koppar till knif skaft och till anat, 

       stora och små slefwar 2 pûtz iern 

       forma till Snûs to-  2 regälmer 

       baks bössor  2 materg skÿflar 

       Coral Jern 

 

 

 



                                                                                            72.2 

 
 

 



                                                                                            72.2 

Till KookeUngen       Till Pottors 

4 á 3 Jern Panor            Giörande 

1 stort kar 13 tûm       Röllens Fordh heller 

1 ditto - ” - 8 tûm       Magdebourgs Ford 

 blÿ till fodra ded  1 hoo till största Leret 

 stora karet       Uthj 

1 salt Jern   1 Lår till trampa 

 Jern stenger       Leret Uthj 

 till wint Ungen   40 pått breden 

 blÿ till Salthon      hÿlar der påtor- 

 två Rennor      na skall stellas på 

4 små kar till   1 stöttel till stötta 

 klara lûten      leret medh i lårn 

 Uthj 

2 sår 

2 bÿtor 

 

 

1 pertegel   2 st Elgaflar 

3 Spaniorer      Jern plåtar till 

2 Stora Slefwar      Elgaflar 

2 små ditto 

1 lång hûgstång 

2 långa Calcer skåflar 

2 Calcer Rakor 

4 trä skåflar 

3 hinkar 

2 skiölj kistor 

1 iern gafell 

 

 

 



                                                                                            73.1 

 
 

 



                                                                                            73.1 

                  Till Spegel glas Instrumen 

10 panor aff 40 tûm lång 36 brend 

      till aff kÿlningen, 

2 Rûndor af 30 tûm Jeometer 

2 Molinar af 28 tûm lång 22  br 

1 plätt medh långt skaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            73.2 

 
 

 



                                                                                            73.2 

 Mercûriûs Satûrno Sal tartari 

 Spansgröna  Alÿn 

 Pott aska  aska 

 glas 

 Marcafita 

 Magnetia  

Malm 

Destilerat winEttika 

Sandh 

Glas Grylla 

Retort 

Kolf och Halm 

Victriol 

Watten 

Eldh 

Jordh 

lägst 

dagh 

natt 

Månadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            74.1 

 



                                                                                            74.1 

Driksglas Ungns måt 

 Cavaletens högd    -     -   22 

Antimonium 

argentüm 

argentum vivûm 

arsenicum 

auri pigmentûm 

Chalÿbs Stahl Mars 

Cinnabaris 

Tigillûm 

Caprum venûs 

farum Lÿsen 

Ignis 

Jûpiter od Stannum                            ten 

Mercüriüs 

Mercüriüs süblimatus 

Nitrüm 

Plümbüm Satûrnus 

Sal armoniacûm                                 Salmiack 

Sal comûnis 

Satûrnus Stelphus                               Schwebel 

Tartarûs 

aurum Litargirûm 

Sulpher Swafwel 

Calc viva 

Aqua fort 

Aqua Regis 

 

 

 

 

 



                                                                                            74.2 

 



                                                                                            74.2 

3 hat Kûllar fûlla Soûda 

3 bari de groiselle 

2 bari de esarai 

3 hat Kûllar du Sable 

    Man Calsionerar detta uthj 

    12 timmar 

1 bari ûthj war arge aff fouger 

halftimma der effter 1 bari 

de Sari 1/2 boisio de Sabel och 

blandat wäl med war anan 

en timma der effter leges 

1 fieling quis en fieling grosaill 

2 baris de tenant dousce post, 2 baril de groisil 

devans que de Comencer qui´est poûr 

la premier fonte, et puis apres 

la journeé fait pour la Seconte fonte 

un baril de groisil avec une demie Carté 

de Sable, pour la premier font un 

boiseau de Souda Commun pour la  

premier fonte, pour la Seconte une 

demi Carte de Soude, toute melle en Senbie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            75.1 

 



                                                                                            75.1 

de moûl  aff piphûfwden komer 

de quis  smelats i Elstan 

de mare  bÿkapka 

de Sable 

de Souda 

de grossilli  sûndrigt gl 

de plûsgûr  skum aff påttorna 

 

 

1 bari ähr något mindre än en  

                 tûnna 

1 boissau är ungefer  10 kannor 

                                   12 post 

 

Uthj   franska kistor ähr 24 st 

Uthj Hesens kistor 20 skof och 

 6 ûthj wart skof kostar 24 Sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            75.2 

 



                                                                                            75.2 

                             premier fond 

- ” 2 barie d´charée                                  för säker 

- ” 2 boissau de Sabel                              att brenna 

- ” 1 boissau de Soûd                               gir des 

- ” 2 baril de groisil                                 bege Com 

                                                                position 

                        La Seconde fons              till sam- 

- ” 1 bari groisil,                                      man 

- ” 1 bari de plugeur                                och sedan 

- ” 1/4 boissau de Soûd                           smeltat 

- ” 1/4 boissau de Sabel 

 

 

- ” 3 á 4 bari de groseli 

- ” 120 pûn de La Soude 

- ” 15 pûn dû Sabel 

   Lägies Uthj 2 arger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            76.1 

 



                                                                                            76.1 

Cavalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            76.2 

 



                                                                                            76.2 

Lükor af hwit ler för Påtüngen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är en Pått Ung, sampt 

att bränna tegel Uthj, och 

Jordh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            77.1 

 



                                                                                            77.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

små påtor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            77.2 

 



                                                                                            77.2 

 

 

            No 1 är fönster gl Ungns 

            Model på stenarne som 

            deras Walf aff bÿgiess hwilka är 

1 fåt Lång, 6 tûm bred ûpe 1 tûm tiook 

3 wikor arbetas på en Ungn och 1 Måna 

Till potor tages som Jorden är fett 

salperten bränd heller 1/3 som man 

finer dem best, giör ett littet 

prof först, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            78.1 

 
 



                                                                                            78.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

man måst hafwa 

 

2 hakar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            79.1 

 



                                                                                            79.1 

                            en gûll citron 

                            med witta ciasmin 

                            blomor, och grön 

                            stielke och blad 

                            citron är isat 

                            och kristal ûtan 

                            på ded gûlla, på citron 

                            och innan förre ågh 

stripûta gl så tag bara  

trådar och läg dem tät 

wed war annan och rûlla 

dem på piphûfwd med 

litte materia på och wrid 

ded sedan ûthj refel form 

på wenster sedan tag igen 

och leg der ûtan på en 

rad trådar och wrid på  

höger, men trådarna  

lika hiemna och af alla 

handra färgor, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            79.2 

 



                                                                                            79.2 

Ao 668        Spegel Werket Uthj Englan 

10 febr        Wilket dük der bûken gam? (Duke of 

Buckingham?) 

                hafj och alltså ähr mestare der 

                öfwer, och Hendrÿ Gardner ähr fact- 

                or,                arbetslönen på speg 

                                     glasen, ähr som sol 

Spegel glasen ifrån 9 tûmar till 

14 tûmar höga, hafj den 12 sk 6 pens 

för 100, från 14 till 17 tûm hafj der 

25 sk roc ifrån 17 tûm till 20 tûm 

hafj der 50 st 100 från 20 tûm till till 

28 tûm hafj de 7 tt 10 sk för 100 ifrån 

28 till 32 hafj de 2 1/2  sk stÿke hûad 

som går öfwer 32 tûm hafj der 

1 krona stÿ, 

                    Hûrû de selies, på brûket 

för den som ähr af 9 tûm hög gifwes 10 pens 

en af 10 tûm 1 sk, 11 tûm 1 1/2 sk 12 tûm 

kostar 2 1/2 sk, 13 tûm kost 3 1/2 sk 14 tûm 4 1/2 sk 

15 tûm 5 1/2 sk, 16 tûm 6 1/2 sk 17 tûm 7 1/2 

18 tûm 8 1/2 sk 19 tûm 9 1/2 sk 20 tûm 11 sk 

21 tûm 12 1/2 sk 22 tûm 15 sk 23 tûm 17 sk 

24 tûm 20 sk 25 tûm 25 sk 26 tûm 30 sk 

27 tûm 35 sk 28 tûm 40 sk 29 tûm 45 sk 

30 tûm 50 sk 31 tûm 55 sk 32 tûm 60 sk 

för war tûm som ähr mer än 32 tûm 

betalas 20 st mer på sûart spegel gl 

 

 

 

 



                                                                                            80.1 

 



                                                                                            80.1 

T  J Com            Spegel slÿparns nampn ähr 

mungard             Thomas B Poroot ûthj 

                           Hartt Strett  T  hans geseh het 

                            Henrÿ f fann 

           först slipas speglarne med grof 

           san, och sen med witt sand och 

           sen med dröpel, och der poleras 

           med smergel, och de setes fast 

           med brend albaster ûpå sten som  

           der påleras och skûras och der 

           skûras på en plåt af jern, 

 

 

                                 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            80.2 

 



                                                                                            80.2 

            Pris på Jorda speglar i Engl. 

En spegel af 32 tûm hög geler 8 pûn Eng 

af 30 tûm hög 7 pûn Engel, 28 tûm 6 pûn 

26 tûm 5 pûn Engl 24 tûm 4 pûn 20 tûm 3 p 

18 tûm 2 pûn 16 tûm 1 pûn 10 sk Engel 

14 tûm 1 pûn 12 tûm 14 sk 10 tûm 8 

9 tûm 7 sk Engl. Speglar som ähr af 

6 1/2 tûm 30 sk desem? litte mindre 

sort geler för 18 och 16 och 10 sk dûbi 

Spegel Makres nambe Johan Hannes, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            81.1 
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                             för en bäsman Mankåst 

2 tt bröd 

4 koppar malt 

4 ? smör 

4 ? fläsk 

12 ? kiöt 

2 kap ärter 

6 ? ströming 

2 ? salt 

4 kap kokmiöl 

1 ? humble 

 

Mankåst för en dräng i Finland 

8 kappor sädh, heller 40 kakor brö och 2 kr 

12 öre penning till gröt såfwel                gröt wid 

12 öre spisöl 

6 ? ströming   En god finsk 

6 ? kiöt    kåst ordning 

2 ? salt    30 kapor går 

1 ? smör    på en tuna 

1 kappa ärter 

    20 kakor brö 

    giors af en 

    kappa miöl 
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Hane_oh för Matergaler fin- 

nes Uthj England Till 

         glas Werkett 

Uthj Strå Strobig är den beste påt 

Jord, nonsuch iord kostar 20 sk? 2000 

porbis Jord kost 16 sk 2000 pûn 

ûthj kilofubit är god sand, och ûthj 

W mitston är och sand, geler 17 : 18 sk 

2000 pûn, 

 

 

        Amsterdams pris 

100 tt Suda kostar 8 : 9 á 10 gÿ 

1 tûna Coles Jordh – 3 1/2 : 4 á 5 gÿl 

             Eftter min stÿfmors sägen så 

kostar på gröna glaas brûûket 

1 Räflad stop flaska kåster : - 6 á 8 ör 

1/2 stop   -        -         -           3 öre 

1/4    -     -        -         -           2  ” 

1/8    -     -        -         -           1  ” 
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                   Förteckning på glasen 

                      hûrû de selias I lûnd 

                        I Englan på bruken 

 

12 st Mortel gl med fatt kåstar de som 

      är ordineri och af Christal  4 sk 

12 st geninna ditto selies för    2 sk 

12 st bûtlar kostar                    4 sk 

12 st stop Mortelgl fina          14 sk 

12 st nagot 

 

 

    Herå priser ähr i bodarne 

12 st Ordineri christal Mortelgl      6 sk 

12 st Ditto geninna         -      -        3 sk 

1 st pint af 1 stop            -      -        2 sk 

2 st Krednes af naget werde            8 ? 

 

 

 

 

 

 

Sidan 82.2 är blank 
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           Glas brûkens ordning 

             Uthj Lûnd, och Lönen 

1 En hest med kûarnen kan malla 2 balar 

   om 8 timar och 4 timar wilar hesten 

   och karns lön är 8 sk som agtar der om 

2  Tre gånger om wikan gors deras 

   ungn ren om Sûndan, Tistan, 

   och Torstan, 

3  Uthj christall får den för 110 stor Mortel 

    gl med fott 10 skilling för 110 de- 

   mant ölgl. 8 skilling, der ger- 

   mena 4 skiling för 110 st mest 

   fine ordineri gl. kostar 8 sk 110, nû 

   her emot hålla der en dreng och 

  1 påyke som hielper honom till 

   arbeta, drengens lön ähr till högst 

   10 sk eliest påganes wik lön 

   först han komer 1/2 krona om wik 

   och der arbeta ala dagar ûndantag 

   endas sûndan i jûl och påsk pingst 

   men eliest alla salig dagar Arbeta de 

   Uthj de som blifwer beslagne 

   med tÿweri blifwer ûtt skûtne 

   af werket, sama lûnda den sig 

   för summar påta 

4  och glasbloserna håller sine egne 

   saksar, men pipor och anat 

   skall patron hålla wid macht 
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5  den som kokar heler Calsionere 

   hafj 30 skill om wikan war 

   före han förobligerat är att 

   göra påtor att hastera ûp sig 

   med dem som kokar, och hûad eliest 

   mast opserveras ûthj gl hûset 

   och gl gatan tager patronerne, 

6  den som kokar materian hafj 

   10 sk wikan, och den måst brene 

   materien de som stika ûn- 

   der 10 skils, de som drar pa- 

   norna 10 sk; den som agtar  

   hest qûarnen och mål 8 sk 

7  War Calionere hafwer nu till hielp 

   så kan han göra 12 påtor om 

   dagen, och 

8  och war wika arbeta de 20 påtor 

   ût och stûndom 24, och 

9  hûar 6 tima kan en mestarn 

   ryra 160 st ordineri gl och stûn 

   stûndom 150 st, 

10 och stark glasen komer af 

   kÿlûngen och den är kall beres 

   de ûthj pakhûset på ded den icke få 

   stor lakafi hafwa skall 

11 för sûmar der sig ûthj mot will- 

   iger wis skall han gifwa 1/2 krone 

   war 6 tim mar, 
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12  för gemena ölgl i demant form hafj der 

   1 sk för 110 i arbetslön och gör 300 ûthj 6 ti 

13  för 110 rûnda flaskor af 1/2 qûart äg ta ___ 

   och de klÿpas intet ûtan ner den ähr 

   warma så stöta der mûningen 

   emot en breda och görs sedan iemt 

   ûp dem 

14  En påyke må icke öfwa sig ûtan hans 

   mästare arbetar, då mästarn går 

   ût heler något till giöra så seter dren- 

   gen sig på stoln och öfwar sig till hans 

   mestare komer igen, och der så ähr 

   mestar och påyke kan well arbeta 

   och mestare hafj något att bestäle 

   ûthj den 6 tim han arbeta skall, så 

   måste hans dreng arbeta ûthj hans 

   stelle och all den gl han gör, ähr för 

   hans mestare, 
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       Uthj Lûnden ähr        glasbrû 

 

Carl Racet heter mestarn på Tûr 

gl brûk, och der ähr 12 mestare 

och war mestare hafj en dreng och 

1 påyke och mester arbeta, 4 st 

till lika och 4 tim war gång 

 

Bastian Miato, Jakinos sån, 

Johanes Baptist, Robert Salsberg 

     Patronorne för Sûdviks glas 

       hiÿta är 

Mm Gebril Harper, Mr Tomas Witin 

Mr Wlem Lilieston och på ded 

brûke ähr 8 mestare 

 

  Dûk de Cûcengam, ähr 

Patron för spegelbrûket, och 

der är den största spegel glas 30 

tûm och 2 mestare ähr der 

få? Mestare sielf hetter Aûtla, 
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                               Register på mine böker                         85.1 

1  oevvres galant de  19 traite de Phÿs 

    Mons Cotin        sigue par 

2  Les metamorphoses       Jacques Rohault 

    d´ovide   20 calloguia fran 

3  mercure galant   21 descrip des pays 

4  pratique de la        bas 

    guere    22 ethographia 

5  jtelians gramat             mûndi 

6  meners ghulde   23 morall galante 

    vlies    24 kurtzweiliges 

7  le tracas de poris       Lust hauts 

8  le eschole de   25 Religions spegel 

    salerne   26 arcadia tûå tom 

9  l´esprit de lour   27 ariana 

10 l´escole de filles  28 militaris Exercis 

10 enges och frens  29 Citat de angliter 

     gramer   30 voyages de Mons 

11 engels bibel        Payen 

12 frans bön bok   31 oevvres de molier 

13 tÿsk komplimen b  32 histoire des Comtes 

14 antiquitez d´frans       d´hollande 

15 deu tom don quinote  33 nouveau Recûlil 

16 du roy henrÿ        de divertissemens 

17 en engels bok in  34 dictionnaire 

     cuarto        francois 

18 en musik book   35 de la Pagisse 

    36 vray et parfait 

         guidon de la lang 

         francoise 

    37 francions 

    38 nouvelle gram 

         aine francoise 
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39  Examen recre- 

      ations mathe- 

      matiqus 

40  vvegh wiser 

      door Italien 

41  fausse Clelil 

42  Lysandre et 

      de Caliste 

43  kompliment 

      bûchlein 

44  Zelatyde 

45  le Comte de 

      guiche 

46  En andelia 

      watûkiela 

47  pesalm bok 
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                    Rätt gått rätt låk perfect 

12 gûm p 

4 ver 

12 gum p 

  4 mon gifwer god ferg 

     men drÿpper intet rätt 

     well, att profwa detta med 

     colfon, hwer 1/2 parten vermil 

 1 1/2 lod gûm pla 1/2 qwintin krita 1 qwintin 

  colfonium, 1 1/2 qwintin fenober 

 

                     kostordning om monnan 

1/2 tt kiöt   för en fogde dräng 

1/2 tt strömming   om aret 

30 kakor brö   6 ? spanmål      60 

1 kanna ärter   4 tt kiöt               12 

1 kana grÿn   1 1/4 tt flesk         5 

1 kana Miöl   4 ? humple            3 

2 ? smör    2 tt fisk                 6 

1 ? salt    1/2 tt ströming      2:1 

6 ? tärfisk   12 ? smör 

24 kan spisöl        peninga          100 :- 

   för en svensk                                --------------------------------- 

    dräng                                                 för en finsk dräng 

                                                          6 ? ströming 

                                                          2 ? salt 

                                                          1 kappa ärter 

                                                          6 ? kiöt 

                                                          1 ? smör 

                                                                humble böre 

                                                          8 kapor råg 
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  1 once         á 2 Loth 

  1/2 once      á 1 Loth 

  2 dragmas   á 1/2 Loth 

  1 dragmas   á 1 qtin 

  1/2 dragma á 1/2 qtin 

  Zweÿ  Scrûpell 

  fot  3 Scrûpell 

  1 Scrûpell 

  nm? halb Scrûpel 

      ad 10 gran 

  fot 20 gran 

  fot 60 gran 

 

 1 once fot 2 Loth á 8 qtin 

 wed? wiles? 

 
 


