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5. i;

Om Rikets förmon och nyt¬
ta af Bergverken.

; ❖

jfN^aturen, lika få förträffelig i fina åndamål, fom
mångfaldig i medlen, har ofver allt lemnat mar¬

ken af fin vålgårande hand, och tiifållen for månnifko*
flågtet, att, efter thefs olika behof, genom flit och konft,
göra fig nytta af the ofver allt utftrödda fkatter. Som¬
liga åro låttare for vår åtkomft, och theti famma mon,
fom the åro ofs oundgångeiiga, på thet att ingen tberaf
må lida brift: andra åter få förvarade» att thet tyckes fom
ytterfta möda och konfl vore knapt tillråckelig att fram;
draga them. Luften, utom hvilken vi icke fkulle lefva ett
ögnablick, finnes utfpridd kring hela jordklotet, och Vattn>
fom till vår kropps uppehälle år få nödvändigt, årthernåfl:
hvad vi åge till ftörfta ömnighet. Wåxtrikec frambringar
antingen fjelfkraft, eller med någon tillhjelp, hvad fom

A tje-



tjenar till föda för djuren, hvilke federmera i?r theras
Rike frafnråcka åt månnilkorna ett beftåndigt förtåd a£
både klåder och foda. Sådan år naturens hushållning i

'the delar, fom utgöra våra oundgångeligafte dageliga be-,
hof,- men ehuru med mycket mera befvår förknippad,
år then icke mindre fortråffelig, i the ämnen, fom tje-
na till vår beqvåmlighet. Vi finne, i anledning theraf.
att fådane ting, fom antingen med fin glänts förnöja
vårt öga, eller genom fia varaktighet långe hårda mot
tiden?-och fåledés bidraga, antingen till vårt nöje,: eller
nytta, med ftörftamodaupphemtas ur Sjöbottn, eller fram-
{kaftas ur jordens meft förvarade {kattkamrar. Af fådan art
åro the tåta kroppar, fom dels brytas ur faft kly ft, dels finnas
i lös jordmylla, moras och fjöar, och hvilke, fedan the
igenom elden blifvit renfade ifrån iine vidhängande he-
terogenea, kallas Metaller. The utgöra en våfentelig del
af vårt Rikes vålmåga, hvårföre ock theras drift altid ut¬
gjort ett bland the fornåmfta föremål för them, fom
med Riks-Hushållningens vårdande varit fyfelfatte.
Att beviia theras nytta , vore en öfverflödig, men lått,
möda, helft då vi befinne, att en bergsftråcka, hvilken
om then vore thet meft frugtbårande falt, knapt {kul¬
le kunna förfiårja några få hushåll, nu fkaffar flera hun¬
drade perfoner fin näring, hvilke åter igen till fina be-
hof rikta then omkring liggande åkerbrukaren, och ge¬
nom en vils aftåttning, uppmuntra honom til Lands®
{kötfeln. Ku däremot, då fådana malmrika berg ge-
menligen åro belågne pä fteniga, och till Sådesbyggd fö¬

ga
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ga tjenliga orter, fåfom ther omkring grunden till.åker-
bruk, och eljes att arbeta om andra Vi<ftualie per-
fedlar och lifsmedel, faft torr, mager och oheqvåmår/z)
och malmftrek blifva uppenbarade och inrättade, helft
på the orter, fom af fkogar och ftrömar ofverfiåda, och
tili åkerbruk faft torra och obrukeliga finnas b); få fy-
nes tydeligen, hvad båtnad landet theraf drager, att få-
dana olåndiga ftålien blifva uptagne och gagnade. Om
man ock ville jåmnfora then traft, fom till en grufva, el*
ler annat Bergverk nyttjas, emot the meft frugtbårande
falt af lamma vidd, med et lika antal arbetare på bagge
ftållen* få fkulle man lått finna, i huru hög grad Bergs-
handteringen år lönande framfor Land t bruk, af the vi¬
da ftorre rikedomar, fom metaller och malmer afkafta,
Hvilket vi dock icke annorledes forflå, ån jåmnförelfe-
vis, få att vi med alt fkål lemna Landtbruket fitt företrä¬
de, når frågan år, hvad näringsmedel producerar the
nödvåndigafte varor, Forfarenheten intygarock, att the
orter, fom, i brift af uppodlings mark, drifva Bergs¬
bruk, ftundom lika, och ftundom långt ömnigare under¬
hållit them, fom thervid fokt fin nåring, få vål i an-
feende till fjelfva handteringen, fom åfven Pråfter, Sol¬
dater, Handtverkare m, m, ån invånarne på flåttbygg-
derne kunnat af fina åkrar och ångar förfkaffa både fig

A 2 och

n) Prolong. Mandat på Frihets år !>) Privilegium for nya malmftreks
for them , fom uptaga nva Bergs- upptagande i Finland d, 20,Novemb.
brak d. 21 Octob. 1649 pag, 139 1649 p. 191. B. O.
och 90, Bergs Ordningarne.
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och Stadsboerne tillråckelig näring. Then nårmafte nyt*
ta, fom thårfore thet Ailmånna drager af Bergs handterin¬
gen, ftadnar i Skattkammaren, fom theraf uppbar icke
alienafl Hyttors tionde och hammar/katt, utan ockTullar
och andre pålagor, famc contributioner och beviiiningar,
hvilka5, i jåmntorelfe med alla andra näringars afgifter,
icke åro for kronan tninft indrågtige, då, utom hvad
fom inom landet förbrukas, the metaller, iom hos Ut¬
länningar affåttas, icke alienafl betala the nödvändighets
varor, fom Riket behåfver utifrån inköpa, utan ock
kunna inlkaffa redbarheter i guld och filfver. Thet år
thårfore, fom vare glorvördigafte Regenter, med en få
utmärkt forgfallighet vårdat fig om thenna betydeliga gren
af Rikshushållningen, och på få mångfaldigt fått foke
then famma upphjelpa och utvidga; fåfom utafhvars cul-
tur, Riket både heder och gagn, och Regementet a£
thefs afgåld icke ringa ftyrka njuter; räknande t hem i-
bland the förnamfla Regalia Fifci, hvilka att confervera,
och alt thet fom Bergverken är till mehn, och fynes
i längden vilja draga med fig theras fkada och undergång,
the trodt icke ringa magt påligga, att afvårja och före¬
bygga c)> Och fem alt thet, fom for hvar enfkild, utan
then andras forfång, år nyttigt, åfven bidrager till then
ailmånna välmågan; få ftråcker åfven Bergverkens nyt¬
ta fig in i fjjelfvaLandtfkdtleln» En Landtbrukare, fom

år

c) Mandat om fri tillforfel på al- berget d, 20, April 164s* £♦
l;ehanda Victualier till ftora Koppar- Q*,.
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år långt belägen ifrån Staderna, fkulle ofta med fin Span*
nemål komma i forlågenhet, om han ej hade ifittgran-
fkap en florerande Bergslag, ther han alltid med vifshee
"kunde lofva fig affåttning, och både fåker och full be¬
talning d), Med famma fkåi fom åkerbruket, kunna ock
andra näringar fågas leda fin ftyrka från Bergverken»
En annan icke mindre betydelig nytta af Bergshandte-
ringen, leder fig från then härdighet theras kroppar vin¬
na fom tnermed fyflelfåttas, genom ett tungt och ftån-
digt arbete, hvarutaf man finner tiiern i allmänhet me¬
ra tilitagsne och ftarke, ån the, (om till andra näringar
användas» Af altfammans ledes then otvungna påfolgd,
at Bergsnåringen tjenar att rikta Skattkammaren; att un¬
derhålla en anfeenlig mängd af nyttigt folk; att bereda
härdiga och oforfagda måhnifkor, fom både mot in-ocb
utlåndfkt våld kunna befkydda invånarne; att gifva
ftyrka åt andra näringar; att fkaffa både varaktiga och be¬
gärliga varor: att the till en betydelig del underhålla fiegeL*
farten och handeln med utlänningar, famfc fåledes uti hog
måtto bidraga, att författa Riket i then välmåga och
fållhet, fora genom idoghet och flit kan vinnas»

§. w*
OmBergsbruk, Bergsman, Bergs¬
lag, famt theras åtfkilliga Bag.

Innan vi eå närmare till ämnet, och vidröre the
egendomar, fom Bergsmän egenteligen åro berättigade

att

å) loc. cir-
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att befittja, och till Bergverkens underhåll med viflfa
vilkor anflagne åro, tyckes vara nådigt, att vi utftake
begreppet om Bergsbruk, Bergsmän, Bergslag, famt the åt-
flrilliga dag, fom thåraf gifvas. Utaf flera rum i Kongl.
BergsOrdjningarne finnes, atc the, fom innehafva l ådan
jord, hvarvid af ålder then fkyidighet blifvit vidhängd
att for egen råkning, anvånda rnödo och koftnad pä
malmbrytning och blåsning, egenteligen fågas idka Bergs¬
bruk, och therfore kallas Bergsman. Ifrån Bergsmans
Ståndet varda fåledes blötte arbetare och the fattige ute-
flütne, fom icke ega någon jord, hvaraf the förmå hål¬
la något bruk, utan fofira, och fedan malmen till Berg¬
verken forfälja e). I lika måtto varda the med Bergs¬
lags frihet anfedde, fom af Grufvan och thefs idkande
fig nåra* men alle andre, fom råd och förmögenhet haf-
va fig af åker och ång och annan näring foda, varda
icke therunder forflådde /). Icke eller anfes the for
Bergsman, hvilke blott hafva malmbrytning, emedan
then famma år hvarje jord och grufve-ågare tillåten,
hvaremot fmåltningen endaft år Bergsmän förbehållen;
hvarfore ock the Bergsmän med plikt beläggas, fom till
hammarverk forlålja the kol, h varmed* the fjelfve fina
blåsningar fortfåtta fkulle g). Theremot anfes fluide ic¬

ke

e) .QrufOrdn» for Sala Bergslag Aug. 1953. pag. 211. B. O.
d, I. Maji, 1624. p. 5f. §. 2. B. O, g) Bergmaftare Inftruä. d. 26,

f) Kongl. Majjts Refol. angaen- Novemb. 166p. psg. 254. B. Q,de BergsLagens uppbjelpande, d. 16.
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ke egenteligen fåfom en Bergsmans näring, faft ån thet
i vifla fall kan vara beviljade, fom i 3. §. nedantore
kommer att nåmnas, emedan thet år Bergsman forbu¬
det, att hångla vid hamrarna, och theras blåsningar efter-
fåtta, af hvilka foljerftorre nytta och fordel b)\ cch allt
hammarfmide, fåfom ofverfligande allmogens vanliga
förmåga, år anfedt for en borgerlig näring uti 'Norrko»
pings Riksdags Beflut d. 22. Martii 1604. §. 13. och the
forathen näringen fköta, kallas Bruksidkare, eller Patro¬
ner; hvilke, faflån the ega både grufvor och hyttor, lik¬väl ej njuta thervid famma privelegjer, fom the ofrige
Bergsmän, MenBergsmånnernefjelfvefkiljas, ianfeende till
malmernas olika befkafhenhet, uti Silfver-B]ergsmän, Kop¬
par-Bergsman och jern-Bergsmän. Till Silfver-Bergsmänråknas the, fom theras medel och arbete vid Sala Silf-
ververk hafva nedfatt z). Koppar-Bergsmän kallas the, fom
intereftera i Stora Kopparberget, och fin dyrt vårfda kop¬
parmalm måfte tillbetro och underkafla fina Småltares
och Råftvåndares difcretion k). Thet tredje flaget år Jern-
Bprgsmån, hvartill the råknas, fora någon grufva och
hytta bruka, och förmå gora Kongl. Majtt och Kro¬
nan fin tionde theraf /); men ingalunda fådana, fom
vilja heta Bergsmän, och icke kunna eller förmå något

bruk

b) Kongl. Maj:ts Bref till Bergs- 474. B, (X
Collegium d. 17» Dec. 1649« PaS- ) Stadga for Smaltare d.
469. B. O. Novemb. 16*54. §. 20.

i) Kongl. Bref. till BergsColIeg. /) R. M:ts JernbergsL. Ordning dld. 57, Decemb. 1645?. p. 469. och 6» Julii, IÖ49« ^4*PaS* l$6rB+Oi.
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bruk utföra, famt for fattigdom fkull, icke kuftna hål¬
la fina Bruk vid magt, utan måfte för nöd fkull mal¬
men förfålja m). Af hviiket alt] tydcligt år, att med
JernBergsmån inge andre forfiås, ån the af Allmogen^
fom inom Bergslags diftri&en boende åro, famt for e-
gen räkning, eller under förlag, idka Grufvebrytning
ochTackjerns blåsning »). Under namn afBergslag kom¬
mer thet diftrict, inom bvilket grufvorne åro belågne
och fmäkningarne drifvas, fom med fårfkildta få kalla¬
de BergsPrivilegier åro förfedde, och theraf till Kronan
erlågga fin tionde, antingen the drifva thet uti Hytte¬
lag, eller hvar och en för enfkild råkning, bryter malm,
och then famma fmålter o). Bergslagen delas åfven fom
Bergsmannen, i anfeende till metallerne, i Silfver-kop-
par-och Jern-Bergslagen, och få vidare, famt blir fåledes
chen Menighet, fom idkar Tackjerns blåsning, enjern-
bergslag, af hvilka hvar och en efter orten fådt olika
namn, fåfom Thorsåkers och Ofvanfjö i Geffrikeland;
offra och våffra Bergslagen; Nordbergs, Skinnfkattebergs,
Rambergs, Lindes och Nora; Hjulfiö, Grythytte, Pfai.
lipffads, Garlfkoga, Lekc och Lerbecks, Helleflads och
Wånga tillika med Tabergs och Dannemora Jern-Bergs-

la-

») tLoc, cir. 15. 16» pog. i£o, 1664. §.]6. p. 226, Kongl. Bergs-
») Kongl, Refol. d, 13. Septemb* Coli. Inftruä» for Bergmaftare i

*668. p. 245. B. O, Jernbergslagerne d. 26. Nov. 1669^.
o) Kongl. Maj:ts Refol. ofver $. 10. p. 258* Conf, p, 38f.§«2»

BergsCellegii pun&er d, 15. Nov. p. 859, 86o* B,
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lager; ehuru att icke tillverkningen af tackjern alleflå«
des fker af Bergsmän utan af BruksPatronerne fjelfve.

S- III.

Om Bergsmans Hemman och
Bergsmans Hamrar.

Alla inrättningars beflånd beror ej allenafb pä Ar-
betarenas fkicklighet och trohet, utan åfven på the go*
da anftalter, fom vidtagas, att nödiga tillgångar till ver¬
kets drifvande alltid måtte vara for handen, till forekom¬
mande af fådana olågligheter, fom efter hand fkulie
draga med fig hela inrättningens förfall. Fordenfkull,
ehuru Bergs handteringen år en, ifrån Landfkötfeln al-
deles fkiid hushållsgren, bchofver then dock viflajord-
ågor, ^dels till boningsplatfer, kol och ved i handte¬
ringen, dels till bete och foder for dragare, m. m. I
fådan affigt, åro vid Sala Silfververk villa tunneland å-
ker och ang anflagne till hvar gårdstomt i Staden, och
the thertill horande Grufve-delar. Kongl. Refol. d. 16.
Aug. i6f3. §. 7. åfven få har Stora Kopparberget af ål¬
der fådt fig vifla jordegor tillagde. Men hvad med Bergs¬
mans hemman egenteligen förflås, åro the egendomar,
fom, jemte fitt Landtbruk, ofkil jäktigt åro undergifne
Grufve-och Hyttebruk. Och fom Grufvor och Blåsnin-
gar böra anfes fom Moderverk for fmide; altfå år ge¬
nom flera Kongl, Förordningar, fladfåfladt, att ingen
Ståndsperfon, utom Kongl. BergsCollegii tillftånd, far

B få-
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fådana hemman köpa, byta eller forpanta, utan endafl
årfva, på thet kolen ej må dragas ifrån blåsningarne,
hyftorne forfvagas och ödeläggas, då en del af delågarne
dragés therifrån, och Kronans inkomfter af Tionde-Tack-
jernet fålunda förminfkas p). Huru vida Bergslagerna
ånnu åro. i befittning af the genom Kongl. .Refolution 1
1664. forundte formoner, eller the famma i något mål
åro förändrade, fkola vi i 7. §. anföra. Hår bör åfven
anmärkas, att the Hamrar, fom allmogen inom Bergsla¬
gen för 1Ö68. fådt inråtta och innehafver, fbm ock
therföre kallas Bergsmans hamrar, åro ofkiljäktige ifrån
Bergsmans hemmanet, ther the åro anlagde, lame få ic¬
ke arrenderas af Ståndsperfoner, emedan nogfamt pröf-
vat och befunnit år , att fådane Arrendatorer förnöta me¬
ra fkog och kol, ån Bergslagen kan tiildrågeligt vara q)^
Ånnu mindre år thet tillåtit fådane. Hamrar till, Stånds-

per-

jp) Se Kongl.. Refol. ofver Kongl..
BergsColl» defiderier eller fiåge-pun-
cter d,. if, Nov.. 1664. p. 226..
Kongl. Refol. angående Bergsman¬
nens Borderått d. 13. Dec. 1672. g.
OJ6, Kongl». BergsColL Refol. om

olaga kolkop, famt om hyttors o-
delaggande. m. in. d. i. Febr. 1682.
§♦ 4-P- 3 r°» Kongl. Maj:ts Forkl-
angående Bergsmans hemmans för¬
täljande d. u. Nov. 1634. p. 355.
feqq, Kongl. Refol. på. allm» Befv..

punfter d» 20. No v... 1686. p. 359^.
K. Refol. angående några pun&er
ochårender m. m. d. ig. Maj 1689».
§• 9- P* 3 88- Kongl. Refol. ofver All.
mogens allmanna befvar, angående
Bergslagerna d.. 17. Sept. 1723. §-
go. p. 637. Kongl. Mnj:ts Bref till
EergsCoIl. angående Bergsmans hem¬
man, nar och huruvida the få kom¬
ma i Ståndsperfonernes händer d. 6».
Nov. 1723. p. 645. feqq. B. O.

q) Kongl, BergsColl. Refol» hunv
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perfoner foriålja, Sker kop therå, anfes thet fom ogildf,
och fafla therå forbjudes r),

5. IV.

Om Bergsmans Hemmans olika
natur, och Bergs-Frålfe

i fynnerhet.
The egendomar, fom af Bergsman få befittjas och

brukas, njuta fårfkildta förmoner ån andra Svenfka hem¬
man. The delas uti Bergs-Fra//e, Krono s) och Skatte
Bergsmans hemman t). Uti the åldre tider blefvo Skatte
hemman och jord frålfte ifrån then fkatt och tunga fom
andr3 dylika egendomar then tiden åtfölgde, antingen i-
genom rufttjenfl, eller tå fådan jord med Frålfe rått
under then Påfvifka tiden fkånktes till kyrkor och klotter,
eller ock genom Bergverkens drift och äventyrlig gruf-
vebrytning. Hårutaf uppkom verldfligt och andeligt Frål¬
fe, famt åndteligen Bergs-Frålfe. Om the tvånne fortt-
nåmda år hår icke ftålle att tala: men hvad Bergs frål-

B 2 fet

vida Bergsmannen fina egna Smedjor s) Kongl. Forordn, om hemman
få bruka, och att the tiil andra må och RronoLågenheter, fom till Ikaf-
forarrenderas d. 18. Nov. 165.9. p. te forfåljas d. 19. Sept. 1723. p. 639.
215. B. O. 0 Befol. på Philipftads Bergslogg

r) Kongl, Majits Refol. af d. 16. °di Fernebö Sochns vid 1731. års
Maji, 1689.$. 9- p. 386, B. O. Riksdag, enfkildra befvår d, 6. Dec«
fr. cl. 18. Maji i6g9> P- 3S8-9» 1733- §♦ 5. P- 856. B. O.
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fet angår, få fördas thermed then jord , fom år fri ifrån
all Kronans ranta, then innehafvaren fjelf får njuta och
behålla, fåfom en förfining till Publici nytta, emot then
fkyldighet, att grufvorne och Bergsbruket hållas i flån-
digt arbete u); hvarföre the ock af fådane borde irihe-
hafvas, fom verkeligen grufve delar egde, efter Bergs Frål-
fes råtta forflånd v). Theras formoner beflå theruti, att
the få vål till perfoner, fom hjon, åro fkattfrie, och uti
Kongl. Majtts hågn och befkydd tagne x), Men hvad
Tionde-afgiften af rnetallerne angår, kunna the Hg med
få mycket mindre fog ifrån thefs erlåggande undandra¬
ga, fom fådane hemman och lågenheter them , under
Bergs Frålfe friheter, fkånktes och förunnas, att Hans
Kongl. Maj:t och Kronan i thet Hållet, ge/iom thet fom
vid Bruken varder tiflverkadt, må thefs ingåld föröka,
och icke förminfka. Eijeft vore thet mot billighet och
rått, att the Bergslager i gemen, fom af Kongl. Maj:c
och Kronan, mindre hjeip och biftånd hafva, fkulle få
vål famma tionde och hammarfkatc underkaftas, fom
dra utfkylder, och then, fom mera åtnjuter, cherifrån
exempteras y). Men härifrån fkiljes ett annat nyare Bergs

Frål-

«) Refol. pa Allmogens Befv. *) Kongl; Rafol. af d. 30
angående Bergslag, d. 17. Sfept. 172 Oftob. 1650. p. 204- Jåmnfr.
£> 77. P» 636. B. O. Kongl. Refol. d. 15 Mardi, 1659..

v) Kongl Refol. att Bergs.Fraifé P- 20?. 206. B. O,
jörd befrias från Skattningen d. 27 y) Kongl. Refol. d, 5 NovemUv
Marti i; 1713. p. 5S9, 1Ö63. p, 21?. B, Q.
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Frålfe, hvarmed få dan é Jern-Bergsmån, eller en och an¬
nan Officerare uti Bergslagerne voro benådade; man fin¬
ner fådahe omtalas uti Korbergs articiarhe af år 136g.
hviike, for fin innchafda jord, borde fvara till knekte»
tjenften, vid hälften med Kronones och Skatte Allmo¬
gen, få framt the BergsFrålfet uppehålla. Men ther få-
dana inga grufvedelar föreflå, tå fkola the vara fkyldige,
få till fkått och utlagor, forn knektehållet, för fådana
fma hemman att fvara z)i På lika fått varda ock the
Ståndsperfoner anfedde, fom fig hemman och gårdar
under BergsFrålfe rått förvårfvat hafva, hviike dock lik¬
väl theremot inga grufvedelar eller bruk föreflå. Hvaraf
klarligen följer, att kronan i ingen annan affigt, fådana
förmoner med the fla hemman förknippat, ån på thet
Bergshandteringen therigenöm mätte låttas, och Skatt¬
kammarens inkomfler i (amma raon ökas, fom närings¬
idkaren vinner j hvårföre ock theffa rättigheter förfvin-
na i the perfoners hander, fom them till fatnma ända¬
mål icke använda. Dock likväl kan thet hända,att the,
fom befittja BergsFrålfen vid Falun , icke altid ega , eller
drifva grufvedelar, hvarföre, och på thet grufvan affå-
dan jord altid måtte tiilflyta någon nytta, åligger them,
till vederkånflo för friheter och förmoner, göra arbete
i grufvan, med gråbergs bry tände, och jordens uppfor¬
dring utur the diupafle igenfallne rummen, ther någonmalm år till att bekomma, eller att vånta a). Hvarvid

B__3 Hans:
») Kongl. Refol, cl. 15 Martii, a ) Kongl, Refcriptet af d. 2W

p. 206, §, a. B. O.. Aug. 1684. P- 3JI» fecjq. B,. O,.
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Hans Kongl. Majtt lemnat (ill BergsColIegii ofverlåg-
gande och profning, huru flor gravatioo, till recogni-
tion, efter friheterna och formonerne, fom åtnjutas, fka-
ligen fkall kunna påläggas. Och fom förbindelfen vid
Bergs Frålfejord, eherflådes nu icke ftråcker fig till del¬
tagande uti grufvan; få år fådan jord icke enfamt for-
behållen Bergsmännen, utan tillätes jemvål andra then
innehafva. Kongl. Bref. d. 17 April, 1729. Men then
förbindelfe flår faft, att fkogen, fom vid fådana hemman
finnes, får, utom hvad till hemmanets nödtorft erfor¬
dras, icke angripas till annat, ån eldning och råflved,
men ingalunda till grufve-ved, eller kolning, undanta¬
gandes i nödfall, fom dock forrut bör til Kongl. Bergs-
Collegium refereras. RefoL på Allm. Befv. 1734. §. 54«
Nåflan af famma befkafFenhet år BergsFrålfet i Silfver-
Bergslagen, hvarom Kongl. Maj:ts Bref till BergsColiegium
om Grufve*och Krono Stads-jorden vid Sahlberget, dat.
Stockholm d. 17. Decem. 1Ö95. vittnar l\ Detta Bergs-
Frålfe kunde i gamla tider förverkas, om någon Bergs-
manflalmalm ur annars bod, bröt dörr, vågg eller tak, till
40. markers vårde; b varigenom han åfven mifle fin gruF«
vedel, få att han aldrig fick then åter c). Samma flrafF år
ock them förelagt, fom fådana förbudna eller flulna va¬

ror vid grufvan köpa, i hvilka håndelfer thet förverka¬
de BergsFrålfet tillföll Bordesman. Ehuru thefla Bergs-
Frålfen ifrån theras forfta början blifvit förlånte till hjelp

och

b) pag. 469. i B. O. pril, 1621. p- 43. B, O.
c) Kongl* Forordn» d. 21 A*
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och underflod for Bruken i gemen, hafva dock the>
fom i Jernbergslagen aqyirerade voro, blifvit återkallade
och indragne, emedan gemene Bergsman therfanamafti»
des, fom underhålla arbetet i Grufvorne och Tackjerns
blåsningen, och flörfla befvåren underkaflade åro, flått
intet af fådan BergsFrålfe rättighet åtnjutit, utan thet
mifsbruket fig inritat, att allenaft the rikafte, fom Jern-
handteringen idkat, blifvit thermed förfedde, hvarföre
Kongl. Majit förklarat , att the BergsFrålfe friheter, fom
åt en och annan uti Jernbergslagerne forlånte åro, fko-
la upphåfvas och indragas d); undantagande, tå omflån-
digheterna pröfvas fådana, att the ifrån Jernbruken icke
utan fkad-akunna fkiljas; fy tå böra the them få behålla,
men icke under BergsFrålfe, utan emot befittnings rått,
emot råntans erlåggande, till Kronan. Nu mera, fe-
dan Indelnings Verket fkedt, kunna inga nya BergsFrål-
fen blifva j men om nya Grufve upptagningar fke, få
blifva thermed åtfkilliga andra formoner förknippade,,
fom fes af BergsPrivilegierne, famt Kongl, Förordningar-
ne och Utmål e)a

§. V.
Om Krono-och Skatte Bergs¬
mans Hemman, famt t lieras råt-

tigheter och fkyldigheter.
Räntan. af alla i Sverige varande hemman tilfallér

an-

(i) Bref till Kongl.. Bergs. Coli.. e) BergsPiivilég. d» 27 Aug».af»<d.. 26 Maji z688. p. J7?» B.O.. 1723, §, I. Kongl.. Foroidn». onn
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antingen Kronan, eüer Frålfe-råtts innehäfvaren, och i then-
nabemårkelfe begripas under Kronohemman alla the hem¬
man, hviikas rån tor antingen åro kronan immediate förbe-
hållne, eiier till villa Stater indelte, hemmanen mage inne-
hafvas under hvad contracl thetvaramå. Nu livad Krono
Bergsmans hemnian vidkommer, lå har Kronan, i anfeen»
de thertill, att en egendom med båttre flit och ackt-
famhet fkötes, tå chen år i enfkildas hånder, till Bergs¬
mans Ståndet upplåtit befittnings rått therå, hviiken the
orubbade böra njuta, få långe the thermed förknippade
fkyldigheter i akt tagas och efterkommas. Åboernether-
å åro genom åtfkilliga Kongl. Förordningar, famt i
fynnerhet Kongl, Maj:ts Förordning om Skatteköp /)
förfåkrade, att m2n efter man njuta på them en beflåndig
befittnings rått och odrefne famt orubbade them få bebo,
få långe the förmå Bergsbruket, jemte hemmanet, för-
fvarligen och rätteligen drifva och vid magt hålla, famt
then theraf gående rättighet til Kronan utgöra, hvarfö-
re cck theras egotvifler böra vid HåradsRåtten uppta¬
gas och dömas lika fom Skatte-jord, i thet fiållet andra
Krono-hemmans jordatvifter böra af Landshöfdingen i
orten afgöras, utan att gå inftantierne igenom g). Skat¬
te kallas the Bergsmans hemman hvarå Bergsman inne-
hafver jordegande ratten. The åro antingen af gammal

el-

Utmål d. 20. Od. 1741 d. 6 Dec. g) Se Kongl. Forordn. om Foro
*7?7» 1734• d, 2$, Novemb.

/) D. Ip Septemb. 1743. 5.
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eller ny Skatte-nafur: oeh förflås med gammalt eller
purt Skatte, then odalrått, fom åtfölgt fådan jord ifrån
the åldfla tider: hvaremot med nytt Skatte förftås fådan
Krono-jord, fom Kronan i nyare tider under köp, eller
på andra vilkor, upplåtit med jordegande rått, Når tvifl:
yppas antingen hemmanen ega Skatte natur , ,eller icke,
bor fådant bevifas, fom fker antingen i genom Skatte¬
köps Bref, eller och, i fall Skattebrefven blifvit förlora¬
de» likvål af Råkenfkaperna och Jorde-Böckerna kan
intygas, thet hemmannen ftådt för fkatte annotera-
de, utan att the federmera, genom Skatte-vrak, el-;
ler andra tilfållen, hafva bortmift Skattemannaråtten h\
The famme ega framför pure Krono hemman then råt-;
tighet, att fin Skattejord förfålja, och fafta å köpet er¬
hålla; hvaremot Krono-Bergsmans hemmans innehafva^
re val kunna fin befittningsrått å andra transportera,
ailenaft thet fker med Landshöfdingens vettfkap och min¬
ne, famt utan förfång af Kongl. Maj:ts till hemmanet
hafvande rättighet. Och når fådana Krono-Bergsmans
hemman öfveriåtas till andra, fkola the på 3. ordinarie
Hårads-Ting uppbjudas, åfven fom Skatte Bergsmans
hemman, och all annan egen jord, fom till förvarande
af bördes-manna rått tjänar; och om inom then tiden
intet börds klander lagligen anmcåles, meddelas köparen
yid 3*,dje Tinget, HåradsRåttens bevis på en oklander-

c. lig
b) Se Kongl. Refol. på ^Ilmo- Refol, d. 4 Decemb» i6P3«p. 4^5.

gens Befv» angående Bergslagerne B. O.
d. 17 Sept, 1723. p. 63^. B. 0.
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lig Lagfart, vid hvilkets uppvifönde, han erhåller Lands-
hofdingens införfel i hemmanet, och år federmera for
allt bordsklander lika fri, fom vore laga fafta å köpet
kommen i). The friheter, fom åtfölja Bergsmans hem¬
man, beftå theruti, att the, uti the flefla Bergslagerne,
undantagandes the i Öftra och Våftra, lamt Nordbergs
JernBergslager, åro för knektehåll fiörfkontej hvaremot
them iallmånnhet åligger, att flitigt idka blåsning , utgö-'
ra Tionde-jernet, famt räntan för hemmanet,, efter thefs
ftorlek, fåfom andre bönder, fig afbörda k). Härjämte
måfte ock Bergsmans hemmans innehafvare fm fkog och
kol, antingen fjelfve uppbruka, eller endafl inom hyt¬
telaget förfålja, tillTackjerns biåsningensunderhållande,
fom uttryckeligen befalles i KongL Maj:ts Ordning för
Bergslagerne /); och finnes famma förbud ytterligarepå-
yrkadt, vid 100. Dal. Strmts vite förfta gången, förthen
Bruksegare, hviiken ifrån Bergsmansfkogar, handlar nå¬
gra kol till fitt hammarverk ; .betrådes han andra gån¬
gen thermed, böter han dubbelt, osh tredje gången blif-
ver han fitt privilegium'förluftig, och verket utrifvitm);

hvil-

i) Kongl: Maj; RefoL på Allmo- Rads Bergslags Befvårspunöer l6f>6..
fens Befvai- d. 6. Dec. 1733. §. $+ d„ 10 Novemb* 9. 354». feqq*
p. 8f6. 857. B» Foiordn. d. 4 B. O»
Julii, 1739. om vi (Ta fatalier for /j) d. 6. Juliii 1649 p„ 162».
tliem , fom vilja fora klander i befitt- feqq» §• 20, B. O.
aingsråtr till Krono Bergsamens hem- »O Kongl. Forordn* d. 3_ Ar¬
man Tom. I. pag. 1577» Modée. pril 1659. §. I*.

kI KongL Resolution på Philip».
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hvilken likväl nu år modererad till hvad ifrån gammalt
varit ftadgadt, nemligen 50. Dal. S:rmt förfla gången,
andra gången dubbelt, tredje gången med privilegiernes
forlufl. Förordn. d. 30. Sept. 1761. Med famma plikt
belägges ock then, fom ifrån Bergsmans fkogar köper
kol till Masugnar. Refol. på Allmogens Befvår 1762,
§. 51. åfven fom ock then Jernverks egare, fom med
olaga kolköp betrådes, förlorar 25. fkeppund af fin år¬
liga Smidnings rättighet utan afkortning uti hammarfkat-
ten. Kongl. Br. d. 20 Decemb. 1764. och BergsColIegii
Publ. d. 30 Jan. 176$. Om åter en Bergsman, fom fjelf
eger hammare, tager annars tackjern, och thet utfmider,
vare fig med egen fkogs-eller kopekol, få förlorar han
fitt Stångjerns fmide n).

§. Vh

Huruledes Bergsmans Hemman
kunna utom Bergsmans Ståndet
förfåljas, och med hvad vilkor.

Aldenftund Bergsmans hemman i then affigt med
villa förmoner blifvit priviiigerade, att blåsningen ge¬
nom them fkulle uppehållas o)', få har ock Lagftiftan-

^ 2

«) Kongl. Refol. af d. 18. Maji 0) Kongl. Refol. afd. I? Novemb.
1689. p. 388. B. O. §. 8. Jårnnf. 1764* §• §• 7« 8- p. 226. Kongl.
Kongl. Maj-.ts Bref till KammarCol- Refol. d. Maji 1689. §• §• 6. 9. p»
leg. d. 25 Novem. 1734. p. 774. 387. 388. B. O.
B. O»
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de Magten forefedt the mifsbruk, (om theraf kunde upp¬
komma, att fådana hemman komma i theperfoners hän¬
der, hvilke till andra näringsgrenar (kulle draga theras
underliggande fko-gar; hvarföre thet, genom flere KongL
Refolutioner, blifvit förbudet, att igenom kop, dona¬
tion, forlån ing, eller forpantning, draga lädana egendo-
domar ifrån Bergslagen, och t hem under hvad namn
thet vara må olofiigen befittja. Kongl. Refol. d. 16 Äug.
I^53-§--§" 2- Samma forbud angår enkannerligen
Stapelftads borgare och Bruks-fårvajtare,, hvilkom thet
icke år tillåtet, att kåpa Bergsmans hemman, tågter och
fkogar, hvarigenom hyttor ödeläggas v ty fadänt kop år
ogildt, och hor aldrig af Domare med faffa dyrkas. Re¬
fol. d. ly Novernb. 1664. 8- hvilket åfven forftås om

Ståndsperloner, Adelsman och KronoBetj-ente. Refol for
Skinnlkatteb. d. 13. Decemb. 1672. §. g. och for Våfler-
Bergslag d. 20 Novemb. iö88» §• 8. famt Refol. på All¬
mogens Befvår 1686. §. 28. Denna rättighet har få vi¬
da blifvit Bergsmans Ståndet förbehållen, att, enar thet
händer, att Bergsman få fordjupa fig i fkuld, att theras
hemman, fkog, eller jord, måtte gå creditorerne till be¬
talning, då fkola Bergsmånnerne, nätt råtta bordesman-
nen, efter E.ag, vara nårmatt, fådana Bergsmåns fatta
egendom, jord* hemman eller fkog inlofa />)» Thetfa
Kongl. Forbud och Forordningar hafva dock (edermera
blfvltdels infkrånkjte, dels ändrade, genom nya vidtagna

for*.

|) Kongl, RsfoJ,. d. 13 Decemb». 1672- p,. 276. B. O,.
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författningar, få att Kongl. BergsColIegium, vid villa
tillfallen, och med ferfkildta vilkor, kunnat en fådati
befittning tillåta. I följe af Kongl. Ma];fs Bref af d. 6.
Novemb. 1723.. p, 647. B. O, blefthet Ståndsperfoner ef-
terlåtet, att med Kongl. BergsCollegii famtycke i betal¬
ning taga Bergsmans hemman, då en Bergsman genom
vårdslöshet få fördjupat lig i fkuld, att han icke mågta-
de ßg then afbördå, eller att gålden ftorre år, ån hem¬
manet vårdt år, fa-m t att han förodt och förbrukat fin
hytte-och hemmans fkogj jemvål att ingen af Bergsmans
Ståndet, utom eller inom borden, feclan thet them blif-
vlt hembudet, fkulle thet inlofa: men likväl med che vil-
kor, att då fkogen tillväxte, then till egen blåsning endafl
och allenafl använda.. Härmed inftåmmer Kongl. Maj:ts
Förklaring öfver Förlags Ordn. af d. 10 Oecemb. 17-56»;
famt Kongl. Maj:ts Förordning, angående förekommande
af mifsbruk vid hushållningen med tackjern i Riket af d.
3 April, 1759. §• 2. fom förmå, att vid vida vil-
kor, the med gamla Forlagslkulder befvåräde Bergs e®
gendomar mage utom Bergsmans Ståndet förfåljas, dock
få, att Ikogarne federmera, fom tillförne, endall anvåti.
das till thet egendomarne åtföljande Bergsbruket, få att
then befittning en Ståndsperfon erhåller på någon Bergs¬
mans egendom, år förknippad med then fkyldigheten,,
att hålla tnckjerns blåsningen vid magf, hvarfére ock
then Ståndsperfon,Horn fådi tillflånd, att befitta en Bergs¬
mans egendom, men finnes, genom fkogs afförfel, el¬
ler Bergsbrukets nedläggande, mifsbruka fin befittnmgs-

C 3 råte3,
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ratt, år fkyldig, att efter måtismanna ordom, aftråda
lämma egendom, till then inom Bergsmans Ståndet, i
then Bergslagen, Tom hg förfl anmäler; hvarvid thet
icke allenafl år Bergsmannen obetaget, att fjelfve efter-
fpana och angifva the mifsbruk, fom af Ståndsperfoner,
vid Bergsmans egendomars nyttjande, kunna forofvas,
utan åligger thet åfven BergsFogdarne, fedan the från
Kongl. BergsCollegium fådt fårteckningar på the Bergs¬
mans egendomar, fom Ståndsperfoner fådt i befittning,
att få fnart blåsningarne åro förbi, göra utdrag af Tion¬
de längderna, ofver thet Tionde tackjern, fom för hvar¬
je fådan egendom år vordet erlagdt, m.m. Kongl. Majtts
Förkl. ofver ForlagsOrdn. af d. 10 Decemb. 1756. ftad-
gar, att då en förläggare låter, med vederbörligt tillftånd,
genom auötion förfålja en genom nytt forlag gåldbun-
den Bergsmans egendom, men ingen Bergsman kansl¬
ier vill bjuda fkuldfumman, om then år mindre ån vår¬
derings Summan, eller ock then fidflnåmda fumma, om
then år mindre, ån fkulden, ikall infåttnings fumman fi
mycket minlkas, att egendomen inom Bergsmans Stån¬
det må kunna foryttras, och förläggaren hafva attfkylla
fig fjelf, fom, fedan 1756 års Forordning utkommit, lå¬
tit fkulden gå högre, ån han fåledes kan få betald. Nu
fom federmera funnits, att thenna förklaring haft thepåfölg-
der, att i en tid, tå the flefte Bergsman varit med fkuld
befvårade, få af them kunnat gora några fkåliga anbud,
på the genom auction till foafålgning utftålde Bergsmans
hemman, hvarigenom vidare håndt, att förläggare, fom

få
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få mycket af cheras rättmätiga fordringar förlorat, blif-
vie från förlags gifvande affkråckte, och Bergsmånnerne'
råkat i trångmål, att the aldeles kunnat gå under; altfå
har Kongh Maj:t i nåder funnit för godt, att i den de*
len, fom angår förfåljnings vilkoren, ändra ofvanberör-
de 1776. års Kongl. Förklaring, genom Thefs nådiga
Förordning af d. $ Qcfob. 1772. hvilken förmår, att,
fedan behörig liquidation fkedt, fkulden af BergsRåtten
blifvit domfåft, utflag meddeladt och fafta. egendomens
förfåljande, i brift af annan tillgång, egendomen lagli-
gen vårderad, och utlysning fkedd om auctions terminen,
fkall vål på utfått dag, egendomen till Bergmans Ståndet
utbjudas , och inlåttas för-vårderings Summan, om then
år mindre, ån fkuldfumman, eller för fkulden, om t hen
år mindre ån egendomens vårde, enligt 1756. års För¬
klaring; men med thet undantag, att then, fom icke med
förda vårderingen ätnöjes, bör till godo njuta then för-
mon, fom allmånna Lagen honom i thy fall förunnar,,
hvarjåmte thet efterlåtes then Bergsman , fom egendomen
inropar, och inom then i auötions Stadgarne utfatta be¬
talnings termin kan erlägga en tredjedel af kopefkillin-
gen, njuta på then andra ett, och på then fifta tredjede¬
len 2 års credit, emot rånta och borgen:: men om vid
förda au&ionen, ingen Bergsman kan, eller vill bjuda
infattnings fumman, får then icke , emot Förläggarens vil¬
ja, och till hans förfördelande, nedfåttas under hvad hår
förut år förordnadt, utan fkall, efter föregångna på-
lysningar, ny auftion efter $ månader andållas,. Skulle tå
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ingen egendomen inlofa, tå varder han till förläggaren
upplåten, om han then mot infättnings Summan vill be¬
hålla,'eller eljefi till then meflbjudande utom Bergsmans
Ståndet; dock få, att lösnings ratten tillhörer Ståndet,
om någon Bergsman fig anmäler, och kopefkiliingen
betalar.

§. VII.

Huru the Bergmans Hemman och
Lågenheter iom fedan d. 15. INJo-
venib. 1664. oloiligen gådt utur
Ståndet kunna af Bergsman in¬

om Häradet återbördas.
Innan Kongl. Maj:ts nådiga Refolution af d. ij Nov.

1664. utfärdades, hånde thet ftundom, att Ståndsperfoner
kommo i befittning af Bergsmans hemman och fkogar,
Tom ock ofta kunnat landa till thet allmännas båtnad och
Kronans ftorre inkomfi:, då kolen blifvit uppbrukade i
Bruks Masugnar, lom gemenligen then tiden hade för¬
delaktigare gång, och foljakteligen erlade högre afgift
af tiondejern om dygnet, ån the flefte fmå Bergsmans
hyttor. Men till förekommande af the mifsbruk och in¬
trång i Bergsmanna näringen, fom genom Scapelflåders,
Borgares och Bruksförvaltares uppköpande af Bergsmans
hemman, tågter och fkogar till blåsningarnasminlkning

fig
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inritat, ceh hvarigenom håndt, att the kol, fom vid
Tackjerns tillverkningen med Kronans ftorfta fordel bordt
användas, blifvit dragne till Stångjerns fmidandets omåt-
teliga förökande, och lkogarnes förödande i Bergslagen,
blef genom Kongl. Refolution af d. 15. Novemb. 1664.
alfvarligen förbudet, att intet (ådant köp må upprättas,
utan Kongl. BergsCollegii Speciale tillflånd, famt med
vederbörande Dombafvandes confirmation, med min¬
dre thet må anfes ogildt; (å har dock likväl fkedt, att
flera fådana hemman, tagtet och ßtogar gådt utur Bergs¬
mans Ståndet, och i fådana egares händer kommit, hvil-
ka Hyttebruket, till Kronans och Bergslagernes forfång],
i hammarfmide förvandlat. Thet har cherföre blifvit
Bergsman efterlåtet, fådana förfålda hemman , efter må-
tis manna ordom, att inlöfa få vida egaren, (om Hyt¬
tebruket nedlagt inom natt och år, fin hytta ej upbyg-
ga, och blåsningarna till Tionde gift fordåtta gitter,
efter then proportion, fom i Tionde längderna af några
the fidfta åren, då hyttan lades ode, gifva vid handen.
Ther en lådan håndelfe forefallit, ega Bergsmännen then
lamma hos Lands-och Håradshöfdingen angifva, hvil-
ken thet (edermera åligger, att med Kongl. BergsCol-
legio hårom correfpondera, på thet Ståndet vid fin rått
oforkrånkt må bihållet varda y). Härmed inffåmmeroch
then ferafte Kongl. Maj:ts Förordning angående Förlåg-

D ga-

q) Kongl. BergsColl. Rsfol, af B, O. Refol. af d. ii. och 20 No¬
ch l Febr, 1632, §. 4, p. 310. 311, vemb. Iög6. p. 3^5, 359. B. O,.
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gäres i Jernbergslagernes rättighet, att för fina förlags
fordring ir, föka betalning uti gåldbundne Bergsmans e-
gendomar r), hvilken i mom. 1. förmår, att lösnings
rättigheten fkall vara BergsmansStåndet förbehållen, iå
att når någon Bergsman erlågger then fumroan hvarfo-
re egendomen gådt utur BergsmansStåndet, och hvilken
Summa bör inforas i thet upplåtelse bref på egendo¬
men, fom Ståndsperfonen af BergstingsRåttéh undfår
fkall then Ståndsperfon, hvilken (amma egendom nyt¬
tjar, then fa mm a efter laga fardag aftråda, utan fårfkild
erfåttning för andra förbättringar eller nybyggnader, ån
fådane, fom blifvit gjorde med Hyttelagets vetfkhp och
fåmråd, och BergsTings Rattens gillande; dock bör Bergs¬
mannen, innan lösnings råtten honom tillerkånnes, med
ed intyga, inför BergsTingsRåtten, att han iöfer egen¬
domen för egen och icke för någon Ståndsperions råk-
oing.

r) Rongl, Maj:ts Förordn. d. 5 Oclob. 1772..
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