Nyhammars Bruks Arkiv

Tom VIII Div handlingar 1684-1835 (1858)
Akterna förvaras i en stor låda inlagda i mappar årsvis. År 1684-1756 förvaras i låda märkt Tom XI:2
År
Karl XII:s tid

Beskrivning
Besvärsskrift ställd till Kongl Bergscollegiet med anledning därav att skogen emellan Krabbsjön
och Norgsvik ställts under kvarstad oaktat den från kronoallmänningen avskilts till hytteskog.
Underskrivet av fattiga Bergsmän och Skattedragare
Samtliga hyttelagare uti Grangärde socken. Ansökan hos Bergscollegiet om större skogar till
hyttor, smedjor och kyrkobyggnad

1684

Opsets på den Jordh. Som Hans Ehrwürdighet Pastor i Grängie H Georgius Tillaus nu swaras till
under Soldathållet och ähr således tillhopadragen nembl (lantmäteri)

1688

Köp av en häst för 72 D Kmt varför pantsättes 21 snesland åker
Lars Eriksson i Grängesby sätter bl a hästlinda norr om Bergsbo i pant till Antony Löfgren för 2 ?
Tackjärn som han honom skyldig är

1689
1696

1697
1701

Förteckning på Erik Hanssons i Östmyra jord
Påbud, utfärdat af Karl XII angående åtgärder och vidtagade till Wåre Bergslagors för hofring och
opkomst
Kvitto å 3 D Kmt utgivande avbetalning på ett åkerstycke vid Gärde jämte "register å Sal faders
documenter och bref" troligen Tillai att döma av ett å samma papper koncept till J Tillaus ställt
köpebrev å en fjortondel i Bergsbo hytta
Privilegium på en anläggning av masugn och hammarbyggnad i Orsa socken, samt att upptaga
Grufvesveds Jerngrufvor i Åhl
Pantförskrivning av skogsteg
Kvittens

1708

Skattläggning av hemman, varför bergsman G Fahlander ensam uti tolf års tid erlagt skatt

1710

Kvittenser å Tiondejern från Bersbo Hytta och Nyhammars smedja 1694-1710
Brev till Befallningsman Elias ? Med order att anskaffa bönder, som emot skälig betalning frakta
13 st gjutne sevre krukor av tackjärn som vid Sevre-bruket skulle vara högnödiga. Uppläst i
Grangärde kyrka

1713

Mina utskickade hafwa att lefwerera 1712 års Tiondejern wid Loddwika Tackjern G Fahlander
Rekvisitionssedel för tackjern Fahlander
Brev från Jonas Cedercreutz till G Fahlander med anmodan att denne som assessor måtte bevista
Grangärdes Sockenting den 22 nästkommande

1715

Kvittenser till Bergsman G Fahlander, Bergsbo å av honom betalt arv till Catharina Johansdotter
Tillaus och Elisabeth Johansdotter Tillaus

1716

Följande Hyttor och Hambrar betalt till Dragonutryckningen den 15 aug 1716

1717

Å Sterbhuset i Grangärdes Prästgård vägnar fördelades den fasta egendomen, därvid först
afdeltes Brukspatron G Fahlander en tredjedel och sedan de övriga två tredjedelarna uti sju delar
vilka sedan genom lottning tillföllo de övriga arvingarna

1728

Rekvisitionssedel för tackjern Fahlander

1741

Uppskattning av Bergsmännens i Gränge Hyttor och hemman enär de häfta i skuld till Rådman
Nyberg i Hedemora
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1742

Inventarieförteckning över Lars Fahlanders, Elfkarlnoret kvarlåtenskap. Närvarande: Enkan, sonen,
döttrarna samt kyrkoherde Johan Fahlander och Georg Faghlander
Skulder och tillgångar uti Lars Fahlanders Sterbhus

1745

Inventarieförteckning över Lars Georg Fahlanders kvarlåtenskap

1746

Bouppteckning, arvskifte efter Petter Persson, Hyttriset
Eftersom Fahlanders arvingar med bouppteckning förklarat sig missnöjda kunde arvskiftet ej ske,
varför förordnades om ny bouppteckning

1747

Delning av Kyrkoherde Fahlanders kvarlåtenskap
Bouppteckning efter Kyrkoherde Fahlander
Inventarieförteckning och arvskifte över G Fahlanders kvarlåtenskap

1748

Tvist emellan Kyrkoherde Joh Fahlanders Sterbhus och Georg Fahlanders Sterbhus

1749

I anledning av Häradsrättens dom av 15 febr 1748 blevo undertecknade anmodade av avlidne
Kyrkoherde Joh Fahlanders Sterbhus att hos Lars Fahlanders arvingar uti Elfkarlnoret utsöka dess
innehavande fordringar
Uppskattning för Rådman Nybergs räkning på L Lundbergs land och fasta egendom

1751

Utmätning, förrättad hos Lars Knutsson på Lillheden för Rådman Nybergs med flera fordringar
Överenskommelse rörande inrättande av ett Socknemagasin i Norrbärke

1753

Utmätning hos Han Hansson i Hyttriset på begäran av Bokhållaren G And Sörborg
Lars G-son Fahlanders i Bergsbo ansökan om skattefrihet för uppodlad mark å stenbunden och
vesaktig
jordöver
enligt
1740 års
Kungl förordning
Förteckning
indrivna
fordringar
uti Kyrkoherde Fahlanders Sterbhus

1754

Kommerce Kollegii resolution rörande jemkning af jord i Norr- och Söderberkets samt Grangärdes
socknar med anledning av skattens erläggande och soldaters underhåll mm

1756

Ansökan vid Laga Ting i Grangärde av Bergsmannen Johan Fischer på Lillheden om frihet för
skattläggning å en del till åker uppodlad stenig och oländig mark. Skattefrihet beviljad
Uppskattning av Carl Westens i Bergsbo fasta egendom vari Rådman Nyberg, Hedemora ånyo
vunnit inteckning

1757

Överenskommelse om försäljning af den vid nedra smedjan kvarstående kvarlåtenskap samt övre
smedjans reparation
Värdering av Erik och Anders Pehrssöners fasta egendom i Hyttriset på begäran av Rådman
Nyberg som har inteckning i fastigheten och nu åstundar veta huruvida egendomen emot gälden
kan svara
Värdering och delning av And Gustavssons på Holn kvarlåtenskap i lös och fast gendom

1758

På begäran av Hans Hanssons i Hyttriset arvingar uppskattas hela dess egendom för att utröna om
något överskott till arvs bliva kunde efter dess skuld till Rådman Nyberg erlagt
Med anledning av Rådman Nyberg fordran hos kolaren Mats Jansson på Holn begärde den
sistnämnda att hela hans egendom måtte uppskattas för att utröna om egendomen över skulden
stiga skulle
Smidesuppgifter rörande den sk Gästgivaredelen i Nyhammars smedja

1759

Förteckning över Åboernas i Finnmarken Hemman och Torp samt när de blivit anlagda och med
vars tillstånd det skett jämte vilka äro skattlagda och icke utgöra någon skatt, som följer
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Storskiftsbyte år 1759
Uppgift å smidestillverkningen vid Nyhammars smedja 1755-1759
Bergmästarens förordnande rörande driften mm vid Nyhammars smedja
Undersökning angående eldens löskommande i okt 1758 vid Nyhammars övre smedja
1758 och 1759 års förteckning på vad som till Nyhammars smedjas återuppbyggand tillgjort och
förskaffat är samt undersökning angående eldens löskommande i okt 1758 i Nyhammars övre
smedja
1760

Hans Hanssons i Hyttriset skuld till sin svägerska varföre hon erhållit inteckning i gården

1761

1761Uppskattning av Bergsman Evolt Knutsens fasta egendom på begäran av dennes borgenär
Rådman Lars Nyberg, Säter och Dan. Sinnilsson, Marnäs
Utredning över vilka hemman Grangärde sockens hyttor, smedjor och skogar äro underlagda
Utredning över vilka hemman Grangärde sockens hyttor, smedjor och skogar äro underlagda

1763

Utredning av Lars Esbiörns åttondel Intressenter emellan angående deras äganderätter uti denna
åttondel i Saxhyttan
Bouppteckning efter Sara Persdotter (3 exemplar)

1764

Överenskommelse rörande hemmansdelar i Halfvaret

1765

Pantförskrivning av Myggnäs egendom såsom säkerhet för ett lån av 300 D Kmt till Bergs- och
Nämndemannen Matts Mattsson Broby

1767

Besiktning an And Benjaminssons i Hyttriset egendom som genom köp till Brukspatron Öman
avträdas skall

1769

Bark Pehr Ersson i Morgärde uppger följande fastighet som vid uppskattningen blivit undandöljd
men nu till gäldens stoppande lämnas
Uppskattning av Lars Knutsens på Lillheden fasta egendom för skuld till Björckner
Överenskommelse emellan Nils Öhman och Lars Göransson Fahlander rörande Knutsens fasta
egendom

1771

Inlaga till Lagmansrätten angående skyldighet för And Fahlander i Pärleby, att med skjutsar i
Grangärde socken deltaga
Uppskattning och värdering av Bergsmännen Jan Anderssons på Holn, And Nilsons i Saxhyttan och
Erik Erssons Änkas i Saxhyttan fasta egendom för framlidne Hofintendent Petter Julinschölds
Creditorers räkning
Uppskattning av Jan Anderssons på Holn fasta egendom för framlidne Julinschölds Creditorrs
räkning

1772

Bouppteckning efter Kyrkoherde Johan Fahlanders änka Cathaina Boralia
Handling rörande upptagandet av ett lån varför inteckning i Pärleby och Hästbergs egendomar
samt i Mångdals kvarn av Andreas Fahlander begäres på det han därmed måtte kunna utlösa
övriga Kyrkoherde Fahlanders arvingar

1773

Delning av Kyrkoherde Fahlanders kvarlåtenskap arvingarna emellan
Överenskommelse mellan Kyrkoherde Fahlanders arvingar angående deras innestående fasta arv i
Pärleby Bergsmanshemman
Jorddelning
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1774

Förteckning på de hemmansräntor som här vid gården betalas skatt. Bergsbo den 31 aug 1774

1776

Värdering av avlidne Bergsman A Larssons Sterbhus, Lillheden fasta egendom för åsamkad
förlagsskuld

1777

Gärdsgårds-syne-delning emellan Inspektor Lindens Änkas hemman och dess grannars ägor

1778

Kungörelse angående skogshushållningen i Bergslagen, olaga kolhandel, ved och kolutförsel från
grufve- och hytteskogar
Handlingar rörande Bergsman Westens i Bergsbo egendom

1779

Värdering av avlidne Nämndemannen Pehr Mattssons i Hyttriset fasta egendom, vilken upplåtits
till hans måg Joh Ersson
Syn och besiktning av hugster och kolningar på Nils Öhmans, Nils Wargs och Lars Knelts, Erik
Larssons gemensamma skog

1780

Utmätning för skuld hos hos Lars Kvarnströms Sterbhus, Lillheden
Värdering av Fischerska arvingarnas egendom, som blivt till Statskommisarien Göran Adlenberg
förpantad, en sjättedels hemman i Gärdsveden, fem tjugofjärdedelar i Saxhytte masugn

1782

Plankarta över Svedjegruvorna i Åhls socken

1783

Bergstingsrättens stadgande rörande skogarnas vår i Grangärde socken
Angående utkörning av Erik Jansson ur faderns bo på det han med hjälp av den sålunda erhållna
penningsumman må kunna skaffa sig annan fastighet
Fördelning av Erik Joens fjärdedels hemman emellen Mats och Jon Nilsson samt Per Hansson i
Östanmyra

1784

Delning af hyttbacken vid Saxhyttan

1785

Arvsutredning emellan Avl. Per Matssons i Hyttriset Sterbhus Intressenter
Utdrag av för Grangärde socken upprättad skjutslängd
Värdering av Bergsmännen och Masmästaren Per Hansson Klacks fasta egendom i Östanmyra för
ihäftad skuld till respective Herrar ägare av Saxhytte Bruksandel
Bergstingsrättens Domboksutdrag rörande förestående. (Saxhyttans hytteplats)
Bergstingsrättens protokoll om uppmätning och delning av Saxhyttans hytteplats delägre emellan.
Inneliggande: Delning av hytteplatser åren 1784-1789
Bergsting med Grangärdets Bergslag. Uppmätning och delning av hytteplatsen vid Saxhyttan
(dubblett)

1786

Värdering av Erik Olssons i Hyttriset fasta egendom för ihäftad skuld till Inspektor Björckner,
Elfkarlnoret
Rörande transportering av Assessorskan ME Söderhjelms fordran hos Tickols Erik Pehrsson i
Hyttriset på Brukspatron Nils Alex Öhman

1787

Upplåtelse av mulbete till inspektoren Nils Wiberg vid Pärlby

1788

Likvidation emellan Brukspatron NA Öhman och dess Debitorer
Uppskattning av Bergsman Erik Hanssons på Lillheden fasta egendom för skuld till Brukspatron NA
Öhman

1789

Delning av hyttbacken emellan Intressenterna i Saxhytte Masugn. Delningen påbörjades 15 okt
1784 för Bergsmännens motvilja då blev odelt
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Angående Bergsmännens anhållan om befrielse från Grufvekasseafgiften på grund av den
tryckande belägenhet som lika som på en gång överhopat orten dels igenom förstärkning av
krigsmakten dels ovanligt mycket brandskador samt nya prästgårdsbyggnader i socknarna
Syn och värdering av den egendom Brukspatron Öhman köpt och låtit Lars Larsson i Gärde bruka
1790

Grangärde Tingsrätts Domboks Utdrag om skattefrihet för de av Widic Andersson gjorda odlingar
Bouppteckning efter avlidne Erik Olsson i Fröjdberget

1791

Anhållan från hyttägarna att få lösa sine å Grangärde allmänning uppodlade hemman och
lägenheter

1792

Värdering av Pehr Larssons och Ol Danielssons fastigheter i Östanbjörka

1793

Konungens Befallningshavandes utslag rörande landsvägen förbi Grangärde kyrkby till Vester
Dalarna

1794

Bouppteckning och arvskifte efter avlidne Erik Andersson i Hedbyn

1795

Värdering av Jan Janssons i Hyttriset och Johan Perssons fasta egendom såväl i Stenberget som i
Kyrkobyn
Uppskattning av Plåt Jan Pehrs i Hyttriset fasta egendom

1796

Förteckning över Jan Anderssons på Holn landbohemman, som tillhör Brukspatron Öhman
Bouppteckning efter Olof Anderssons i Hedbyn hustru
Grangärde Härads Ting anhöll Erik Ersson i Fröjdberget om skattefrihet för 85 snesland 5 bandland
som han å stenbunden mark uppodlat på Norrviks recognitionsskog, vilket av häradsrätten bifölls

1797

Bouppteckning efter Lars och Erik Widicsson samt fördelning av kvarlåtenskapen

1799

Bergstingsrättens utslag varigenom gruvedrängarna vid vite förbjudes att från arbetet bortgå

1700-taletReparationsräkning vid inköp av Pärleby egendom
Förteckning på diverse papper och documenter rörande Bergsbo
1803

Uppskattning av Erik Perssons fasta egendom för skuld till Inspektor Björckners Sterbhus

1804

Handlingar rörande Joh Fahlanders Sterbhus

1807

Sammanträdesprotokoll rörande Brandstodsförening i Grangärde, Söderbärke och Norrbärke

1808

Delning av hyttbacken vid Abeckshyttan intressenterna emellan
Sockenstämmoprotokoll rörande Cappelansgårdens ombyggnad
Bouppteckning efter Anna M Fahlander
Lottning å avl Anna M Fahlanders efterlämnade gångkläder

1811

Transsumter av 3ne Kongl Majts Brev av 1805 och 1811 angående från kvarnar mm utgående
prestavlöning

1812

Förmyndare räkning för det genom erhållande av 2ne Vådår framlidne Comministern Herr Olof
Schutzbergs omyndige barn tillfallne arv 1811, 1812
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Uppskattning av Brukspatron Olof Widicssons i Kyrkobyn fasta egendomar, vattenverk och
gruvedelar
Uppskattning av Brukspatron Olof Widicssons i Kyrkobyn fasta egendomar för skuld till
Brukspatron Öhman
Värdering av en egendom i St Kopparbergs socken tre åttondels mill från Falu stad belägne
Bergsfrälsefastighet tillhörig Fru Brita Eggertz men vilken vid hennes död tillfallit Fru B Hedenblad
1813

Bergmästareembetes föreskrifter rörande ny pipinsättning vid Abeckshyttan
Utdrag av Domboken vid Bergstinget angående beräkningar över avbrukningslege

1814

Extract å beviljade skattefriheter i Grangärde 1750-1814
Uppgift på material till nya hyttbyggnaden vid Marnäs

1815

Circulaire angående pensioner för avlidne bruksbetjenters enkor och barn
Domboksutdrag rörande förhöjning av Bergslagets Medicus, Doctor Gezelie lön
Kungl Majts resolution på vad sätt pastoralierna skola utgå

1816

Protokollsutdrag vid Masmästarmötet angående den lägre Bergsbetjeningens avlöning
Begäran av Bergsfogden om uppgifter rörande Abeckshytte masugn, rörande hyttans indelning i
dygn, tackjernstillverkning mm
Försäljning av lösören, tillhöriga Maria Ersdotter Klack, Gästgivare Widicssons enks, Grangärde
kyrkoby, till Kopparslagare Åldermannen Per Bergsten i Falun
Beskrivning över den Bergsbo Masugn genom vårfloden tillfogade skada
Skrivelse till Landshöfding Hans Järta angående begravningsplats i Grangärde församling mm
Värdering av Abeckshytte masugn, återuppbyggd efter branden 1815 för brandförsäkring
Brandförsäkringshandlingar rörande Abeckshytte masugn tillhörande Herrar Litström ocj
Johansson

1817

Relation över brytningar i Brukets enskilda gruvor, blåsning i Abeckshyttan, Bergsbo och Saxhyttan
mm
Andelar i Saxhytte Recognitionsskog
Delning av hyttbacken vid Abeckshytte masugn intressenter emellan
Circulaire sänt till Brukspatron Johansson för Grängesverken med anmodan om uppgifter
angående tillverkning mm vid bruket för statistiska upplysningar om Rikets Bergsverksrörelse
Syneförrättning å de hus uppå Kok Jan Larssons egendom i Östersaxen tilldelte mark

1818

Längd över inköpte fastigheter i Floda socken 1811-1818
Bergscollegiets utslag på besvär av Schön & Co m fl rörande Saxhytte masugns ombyggnad
Uppgifter rörande driften vid Abeckshytte och Saxhytte masugn inlämnade till
Bergmästareembetet
Utarrenderade egendomar i Floda
Arrendekontrakt emellan CM Litström och Per Olsson, Mossel, Floda
Husesyn på Kok Jan Larssons egendom i Östersaxen
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Värderingsinstrument å CM Litström och Johanssons lantegendomar i anseende till låns
upptagande i armens pensionskassa
1819

Förteckning på Grangärdeegendomarna tillhörande gruvor
Post och inrikestidningen tisdag 14 sept 1819

1820

Längd över inköpta fastigheter i Floda socken
Bergsbo hyttlista
Abeckshytte hyttlista
Förordningom vad som bör iakttafas vid handel med tackjärn

1821

Protokoll hållet i utlyst sammanträde med Fattighusfondens föreståndare i Grangärde
sockenstuga den 16 juli 1821 angående arrenderandet av Fattighemmanet i Hyttriset varvid därtill
hörande smidsrätt i Nyhammars smedja på en tid av 30 år upplåts åt arrendatörerna av
Nyhammars smedja
Arrendekontrakt emellan CM Litström och Jan Jansson i Flen, Floda
Uppgift å Herrar Schön % Co egendomar uti Grangärde Härad och socken
Utslag i mål emellan Protocollsekreteraren Meurling och Brukspatron Wetterdl angående arrende
av Klotens Jernverk
Brev till Brukspatron Johansson rörande blåsning vid Saxhyttan
Rättens bevis över förrättade värderingar efter Benes-Method å Brukspatron Litströms och
Johanssons tillhöriga landt och bruksegendomar inom Grangärde socken samt dess bevis över at
Johansson ej innehar förmyndare eller publique medel
Rättens bevis det CG Johansson ej innehar förmyndare eller publique medel

1822

Domboksutdrag angående Testamentsbevakning efter Anna Larsdotter i Östersaxen
Abeckshytte hyttlista
Bergsbo hyttlista

1823

Abeckshytte hyttlista
Bergsbo hyttlista
Vestansjö hyttlista

1824

Beskrivning av åtskilliga stålberedningar
Utdrag av inteckningsprotokollet. Anhöll A Nilsson om stadfästelse å sökt inteckning i Christina
Andersdotters fastighet i Björbo till säkerhet för 39 Rdr Rgs (bifölls)
Beskrivning å stålberedning vid Schisshytte Bruk samt arbetskontrakt med stålsmederna vis
Schisshyttan 1819, 1824
Landshövdingens utlåtande rörande förfaringssättet vid drift vid skogar, skogstilldelning åt
hemmen och lägenheter å recognitionsskogarna inom Stora Kopparbergs län
Brukspatron Johanssons ansökan om skattebeläggning av såg belägen i Floda sockens skog emot
Grangärde skillnaden. Detta för att få den förändrad från allenast husbehovs- till salusåg.
Remitterades till häradsrätten
Saxhytte hyttlista
Abeckshytte hyttlista
Sunnansjö hyttlista
Vestansjö hyttlista
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1825

Försäljning till Bäcke Bruksägare av en järnmalmsfyndighet norr om Smälla by vid Idkerbergsvägen
Kontrakt emellan Nyhammars Bruksägare och Hammarsmedsmästare och mästersvenner
Abeckshytte hyttlista
Vestansjö hyttlista

1826

Arrendekontrakt angående Nyhammars Bruks egendom i Holsåker by i Floda socken
Upprättande av skattläggningsförslag å Walla Allmänning, Folkärna och By socken
Uträkning uppå ordinarie räntan i fastigheter i Grangärde
Grangärde Bergstings Domboks utdrag vari all de som bygga och bo på Recognitionsskogarna vid
vite åläggas att till sina hyttelag hembjuda sin årliga koltillgång och vitesförbud för den hyttägare
som med obehörig kolförsäljning beträdes
Utdrag av Bergscollegiets protokoll om CG Johanssons anhållan att få använda kol från Vestansjö
och Abeckshytte recognitionsskogar till blåsning i Norhyttan

1827

Kvittenser å skuldeinbetalningar utav diverse personer till Litströms arvingar
Kontrakt angående utarrenderandet av Norrbärkes kyrka tillhöriga Nyckelöhn, belägen i sjön
Barken. Högsta anbudet å arrendet ingivet av Norrbärke församling
Uppskattning av Olof Larssons i Hästberget tillgångar med anledning av häradsrättens utslag av
den 28 okt 1813. Skuld till Erik Björkner, Smedjebacken
Fördelning av ståndsskogsvärdering på Bergsbo hemmans skog
Abrbetslsta vid Grangärde för smeder, kolare och dagkarlar samt egna arbetare
Abeckshytte hyttlista
Saxhytte hyttlista

1828

CG Johanssons anhållan om skattebeläggning på två par stenar i Broqvarn för att dem till malning
emot tull få använda

1829

Kungl Majts brev, angående besutenhet å mindre hemmansdelar, lösen av desamma mm
Tabell, utvisande antalet hyttor i Rikets bergslager samt till vilka andelar dessa av Bergsmän,
Bruksägare och andra Ståndspersoner innehafwas, ävensom Blåsningsdygnen derstädes under 10
år
Uppgift till Brandförsäkringscomittén i Wester Bergslagen
Uppgift till Brandförsäkringscomittén i Wester Bergslagen

1830

Post och inrikestidningen tisdag 14 sept 1819
Special Jordebok vid Grangärde Werket
Bergmästarvärdering över Fredshammars Bruk med tillhörande Bäcka och halva Ickholms
masugnar
Utmålsförrättning vid Blötbergsfältet
Diverse om gruvorna

1831

Handlingar rörande skuldfordran. Per Persson i Stimmerbo, skuld till Handlanden Em Forsman,
Smedjebacken
Hammarsmedsmästarprov 1821, 1831
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Uppmätning och fördelning av vintervägen tillhörande Brogården med flera hemman i Norrbärke
Utdrag av Skattefördelningslängden för Grangärde socken
Utlåtande bl a över uppförandet av smideshammar vid Mångdala, Skogshushållningen
(uppmätande av träd, utrotande av ljung mm)
1832

Värdering av Lind Lars Larssons i Björbo egendom för bestämmandet av den löseskilling som efter
Kungl Majts utslag Nyhammars Bruksägare och And Nilsson i Björbo skulle tillkomma
Handlingar rörande Färgaren O Wippssons Hofsfors, Norrbärke skuld till handlanden Lundberg,
Falun
Kungl Majts utslag angående rätt att av Ludvika Bruk få inlösa mark för anläggande av väg till
nämnda plats
Kongl Majts resolution uppå ansökning om friare tackjernshandel samt Kongl Majts resolution
uppå åtskilliga hyttägares i Grangärdes socken ansökning om rättighet att utskeppa tackjern
Kvitto av brandförsäkringsavgifter 1823-27, 1829-1830, 1832

1833

Kontrakt emellan CG Johansson och Litströms arvingar angående skötsel av dessas gemensamma
egendomar, bruk mm
Kvitterad räkning: Husrum och mat för Inspektor Gelhén och Jan Olausson vid uppbörden av
Brandstodsmedlem

1834

Överlåtelse av fastighet uti Rusgården och Barka i Gustafs socken. Från Carleberg till Herr Geschwornern Olof Ro
Protokoll hållet vid ett urtima Bergsting i Westra Bergslagets Öfre Tingsslag, Grangärdes socken
och Stora Kopparbergs län på Östansbo Gästgifvaregård
Sammandrag av Brandstodsräkningen för Norrbärke socken 1832-1834
Brandförsäkringshandlingar rörande Nybyggnad å egendomen Större gården 1824-1834
Reparation av Vestansjö hytta

1835

Brev till Brukspatron CG Johansson på Risingsbo från Enkan Brita Olsdotter i Floda och Björbo
Värdering över Nyhammars Bruk
Beskrivning över Gusums Messing- och Jernbruk
Instrument över värdering av Fredshammars stångjerns och manufakturverk samt Bäcke masugn
Uppgifter till Bergscommissionen för Nyhammars Bruk
Brandsyn i Nissbo
Brandsyn å Sörviks skrifteslag
Dom emellan Prosten Fahlcrantz m fl samt öfriga delägare i Vestansjö hytta angående
reparationskostnader vid hyttan. Delägare som avstyrkt ny pipas insättande på grund av
yttermurarnas dåliga beskaffenhet befrias från reparationskostnader

1872

Orlovsedlar och betyg

1858

Aktiebrev, Nyhammars och Fredshammars Bruk
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Sida 16

Sida 17

rr Geschwornern Olof Rosman på Näs

Sida 18

