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Kongl. Maj:ts
Hågtbetrodde Man, Pr/esident i Högl Kongl. Bergs-

Collegio, famt Riddare och Commendeur af
Kongl. Nördftjeme Orden
Hfavälborne Herr Baron

i

LILJENBERG.

Ien utmärkta ynneß, hvarmed Eder Excel-
lence altid anfer och upmuntrar Bergs-

Vetten/kapeti och Defs idkarey icke mindre än den
fynneriiga. nåd,y Min k. Fader utaß Eder Exceilence

fiedfe



fiedfi erfarit, bar gifvk mig anledning, at i ßö'rßa
ödmjukhet tilågna Eder ExceUence detta Academifka
arbete. Har jag varit nog haßig vid åfverlaggnhi-
gen med egen [kickelighet, at vilja utreda et åmfle%
Jom i Bergrhushållningen år af ytterfla vigt, Jå
hoppas jag likvälv at et välment förfåk icke lårer a•
gunfligt anfes. Vinner det Eders Excellences håg-
gunßiga bifall, Jå gör jag mig forfåkrad om All¬
mänhetens* Jag utbeder mig, at uti Herr Barons
och Prcefidentens höga gunfl framgent få vara inne-
fluten, under det jag med djupaß& vårdnad har
åran framlefva

Eders Exceüences

Åhwti lUmjuknflt Tjtnarc
PEHR RE



KONGL. MAj:ts
Tro-Tjenare och Assessor Välborne

Neri,PET. CHRISTOPHER
CEDERBAUM,

Hogtårade Min Herr Fader

T Jtir [kal jag värdigt hinna mala
** J- En bild, [om ärans tekning har ?
Den kän 'ej matta, färger tala\ ' 4.
Som ingen glans af färger tar.
Min Far! Er dygd jag lärt at vörda >
I flere är, fom jag fatt [körda
Alt godt ntaf Ert. ädelmod\ •
Jäg borde mig nu iackfini vifa:
Den häfta Fars fbrtjenfter pri]a,
Om det i min [ormäga flod.

Dock hvadjag kan, det vill jag gifva,
Se här et offer jag frambär.
Det må et vördnads tecken biifiva,
Ehuru ringa det ock är.
Men hjertat aldrig [kal nphöra,
Til Himlen trogna Juckar föra
For den mig värdar pa alt [ätt.
Den genom dygdfig lof bereder,
Han är fin [amtids rätta heder >
Och har til allmän kärlek rätt.

Hogtårade Min Herr Faders

Lydigfte Son
PEHR REINCKE»
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§. I«

Skogar, åuirj' afkaflning i hög måtto gagnar Rikets
allmänna ocb enfkilta behof} böra fhrfiktigt vårdas.

Om fkogarnas vård och fkötfel af alla uply-fla och områnkta folkflag anfes for en vig¬
tig fak både uti allmånna och enfkilta hus¬

hållningen, få vida de upfylla de allmånnafte behof;
få år denna omtankan få mycket angelågnare och
vigtigare for Sverige, fem icke allenaft fätt de bör-
digafte och anfenligafte fkogar på fin lott, utan
ock det fördelaktigare tilfålle at anvånda dem til defs
nytta och fordel Qa). Landets egne förmoner

A fåtta

(a) Angående Svea Rikes naturliga förmoner aro orden markeliga
i Foretalet til Kongl» Majits ftadga om Skogarna, af Sr 1647»

Efter fom then Högfre Gudh, genom fin Gudomelige
vijfhet och difpofition, hafwer behagat, at låggia thetta
Wärt Rijke Sverige, Nordel!: uthi Werlden, och thet, fampt
thes underfiggiande Landfkap, kölden at underkafia, få
ock medh åthfkillige Bargh, flore Sjögar, Stromroer ochMo-
ratzer at fatta; Altlå hafwer hans godhet theremot forfedt,
förforgdt och beprydt thettacRijke, icke allenafl medh
fruktbar lord til faaesvåxt, Ångieyall och Bofkapsbeet,
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fatta defs inbyggare i ftånd at förädla fina malmer,,
och emot defsa^ metallifl^a produkter tilbyta (ig af
utlänningen icke allenaft vifsa nödvändighets varor,
utan alt det, fom et uphyffat Folkflag efter vana
och plagfed finner för fig nödvändigt. De ftora
och vilda fkogar, fom åro få aflägfne, at de icke
kunna betjena Bergvärken, och gagna Skeppsflottan
med mafteträn och Skepps • timmer , kunna genom
anlagde figvärk, tjårubrännerier och andra tjenli-
ga inrättningar blifva nyttige och bidragande til
Rikets dråcfeh.

Då fkogarna fåledes kunna gifva anledning til
en drägtig handel utom Riket, befordra de en icke
mindre nyttig rörelfe innom Landet: ty utom det,,
at öfver 200,000 inbyggare kunna vid. Bergvärken

hafva

uthan medh hårlige och ofverflödige Skogar, allehanda-
godh, faft och nyttig art afTråå, tienlig til åthfkilligeflags
Byggning, Seglatz,. Bårgzbruuk, Arbete, TarfFäld, Handel
och Wandel, och annan nodtorfft; Sedan wå-lfi-gnat Bår¬
gen rnedh allehanda art aff Malm, Iårn, Ståål, Koppar,
Silfwer, Swafwel, Vidrii,, Alun, Rödhfårga,&c._ Så ock
medh kofteliga Strömmar, bequåma Siögaroch Fahrter,få
att alt thet fom i få måtto kråfwes tiFLandzens cultur,
förbättring och prydnat", och annorftådes fållan finnes
tillamman, hår hoos ofs hafwer fig (amblat tilhopa, och
lika fom i ett knippe förbundet, at befordra Inbyggiar-
nesNåhring och förkofring, ther thet medh fkåål hand-
terades, och medh flijt och idkefarnheet på then ene,,
fa ock medh Förnuft och wettenfkap, på then andre fij-
dan, drefwet och nyttjat blefwe. &c„ Ifr,. Kongl.. För«,
s£ år 1664. d.. 29. Augufti,.
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hafva fit uppehålie (//), få gifva de många andra nä¬
ringar både lif och trefnad; ja l jelfva Landtbruket
har til en god del at tacka Bergvårken och andra
näringsmedel, fom fyfielfåtta mycket folk, for fin
upkomft: ty om icke flåttboen hade dårflådes fin
atfåttning af Spanmål och andra Iandtmanna produ-
Ger, och finge af fkogboen emot Spanmål byta fig
til andra nödiga varor, fkulle han med alt fit Span-
måls öfverflöd falla i vanmagt och blifva oförmögen
at göra några betydeliga upodlingar (c). Höga
Öfverbeten har derföre tid efter annan vidtagit hål-
fofamma mått och (teg til Skogarnas nyttjande med
det befiånd, fom kan lofva varaktighet for framti¬
den» Kronan har få mycket båttre tilf&lle dertil,
fom de ftörfta Ikoqar åro Defs egne tilhörigheter.
Defsa förtjena at nårmare kannas til fin beskaffen¬
het. lag har til den andan förefatt migv at korteli-
gen handla om de få kallade Recogmtions Skogars Na¬
tur i Sverige. Om den Gunftige Låfaren beniget
anfer min förefats, och gynnar et välment förfök,
har jag vunnit mitt åndamål.

§• 2"

Om Krom • ÅUmanningars Uphof.
I de åldfta tiderna» då Landet på många (fål¬

len var med flora och vilda fkogor betåckt, och
foljakteligen både ohyggeligt, och til invånarenas

A 2 under-

(/>) D. Ekrtröms Tal 1750. f. 6.
(c) Se F. Orftroms Foiülag under Prof, Chiiftiernins infeende.

1771, f, 4-
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underhåll otjenligt, vidare ån til jagande, och fl¬
ikande uti de dervid belågne fiöar, anfågs fkogar
fåfom en Landets famfålta egendom, der de nåd-
grånfande invånare kunde fika och fara, alt fom
tilfålle dertil van Då uporilade ock hvar och en
Husfader deraf la mycket honom lyfte; men lyd¬
naden drakte fig ånnu icke ofver hvars och ens
behof, ty öfverflöd och et oinfkrånkt nyttjande af
en ting fortager gemenligen all afvund och tåflan»
Den trakt hvar och en fåledes hade upodiat, an-
tingen med de ofriges uttryckeliga bifall, eller flik
latigande, igenom åkommen håfd, hörde honom få
fullkomligen til, at han derofver hade både ågande
och nyttjande rättigheten (d). Ägaren var då icke
underkaftad någon ikatt eller utfkyld til ö'fverhe¬
ten, fom grundade, fig på hans egendom. Upfala
Öfver-Konungen hade fina anflagne gods ofver he¬
la Riket under namn af Upfala Öde, hvarafhan bor¬
de underhålla fin Hofdat, vidmagthålla afguda of]>
ren, och förfvara Riket emot utlåndfkt öfvervåld.
De tiders enfaldighet tarfvade icke flora omkoflnin*
gar. Men handel och umgånge med utlänningar
inforde efterhand förut okända behof: Konung
Magnus Ladulås var den, fom i fynnerhet började
enprågtigare Hofhållning, fårdeles genom inrättnin¬
gen af Rud-tjenft til båfl, då inkomflerna af Upfala
Öde blefvo aldeles otilrackeliga. Han gaf derfore
Ständerna på Riksdagen 1282 fina behof tilkånna,

hvilka

(d) Canun-R. Botrn om Svenflca hemman. II» D. u Cap. 4. §»
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hvilfca for at afhjelpa en fådan ofverklagad brik ,
uti det bekanta Helge Ands Holms beflut (e) til.
agnade Konungen, utom många andra förmoner,
til Statens underhåll och nödiga utgifters beflridan*
de, högfta ågande rätten ofver alla flora oeh obe-
bygda fkogar i Riket. Detta år uphofvet til Kro*
no. fkogar och Allmånningar, fom ak fedan förblif*
vit Kronans ofkiljaktiga egendom.

§• 5.

Hur11 Krono-Allmänningar fordom Mifvit nyttjade.
Ågande ratten ofver fkogarna , fom af ålder

endafl tilhort menigheten, blef väl anfeniigen in«
fkrankt genom det ornraka beflutet af 1282* men de
påföljande tiders orolighet hindrade likväl värkflåb
ligheten håraf långe i åtminflone voro i Konung
Guflaf den Fördas tid och långt derefter Kronans
fkogar Innu icke utflakade och ifrån angränfande
enfkilta perfoner§ tilhorigheter utbrutne; utan ha¬
de de, fom bodde vid fådma kora fkogar, flagit
under fig anfenliga trakter deraf, hvilket gaf Höga
Öfverheten anledning, at förordna, at fom et kort
mifsbruk hade inritat fig på de orter, dar flora och
anfenliga fkogar äro belägna, i det vifsa Byar och

A 3 Går*

(e) De inkäft, fom emot detta beflutets trovärdighet plåga anföras,
aptagns i Canc.R. Lagerbrings Svenlka Hiftoria. II, D. 16 Cap». §. §. 85
S>, 10. Men fa mycket fynes vara otvifvelaktigt, at det document, fom Pai¬
ne- Erikfon Rolenftråhle foretedt få (om originale, icke kan for riktigt an-
fes, hvilket Språkets art tydeligen utviffli?-
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Gårdar tilågnade fig dåraf flora trackter ofta til fle-
re mils långd utan något (kål, formenandes dermed
dem, fom ingen (kog hafva, at komma til fkogs; få
(kal derofver noga ranfakas, hvad fom Bolbyn no-
digaft år, få at han biifver behållen, men det öf-
riga fkiall kallas Kronans Allmänning, them fattigom,
fom ingen (kog hafva, at bruka (ig til godo och
undfåttning {[), hvilket ånnu tydeligare förklaras
af Konung Carl XI, uti påbudet den 19 Dec. 1633 ,
hva re (t alt hvad af flika flora (kogar ligger obru-
kadt, och alt fom icke med goda (kål kan bevifas
tilhöra någon Gård, By, Socken eller Hårad, an-
fes ofelbart vara Konungens och Kronans råtta och
enfkylta egendom» Håraf finner man , at ehuru
Kronan kommit i befittning af vifsa ikogar, har Hon
dock icke haft någon omedelbarlig inkomil: dårutaf,
utan hafva andra hemman, få våi fom Bergvårck ,
fom ingen eller föga fkog hade, fådt nyttja dem
utan vedergålning (g), Bergvårken voro ånnu icke
komne til någon (iadga i Riket, utan behöfde får-
deles upmuntran, om de (Icuile trifvas och tilvåxa.
Bergshnshållningen har icke mindre ån andra kon¬
tier och vettenlkaper haft fin barndom , och efter
flera forfök, många års årfarenhet, och genom go*
da anflalter hunnit til den fladga hon nu åger.

Ånnu

{f) Kong. Forord. 1542. Ifr. förnyade Kongl. Bergs - Forord. d,
6. Ju Iii 1649. §. ip.

(g) De adlare varken ock Grufvorne njuta famma frihet ånnu idag,
Kongl. Maj:ts bref til Bergs Coli. 1690.
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Ännu i förra feculo hade man ej kommit längre, än
at man utförde råte tacke - och Ofmunds - jern utur
Riket (/>), til hvilket fkadeliga mifsbruks hämmande,
och på det ingen fkogs brift fkulle kunna förebåras,
Kronan fane nödigt låmna fina egna fkogar til Bru¬
kens underftöd. Och Konung Guftaf Adolph, for
at få mycket fåkrare vinna önfkad ändring i denna
fvaga hushållningen, drog icke i betänkande, at
gifva åtfkilliga tilflånd, at upbygga hamrar i Kro¬
nans allmänna ftrömmar (jj. En bedröfveJig förfa-renhet förbjuder at tro, det man hår i Riket ännu
hunnit til fullkomlighet i denna vigtiga hushållning,då vårt (lång-järn, fom åfven år en rudimateria,
och genom förädling och arbetande förfl blir tjen-
ligt til månnifkiors nytta och behof, rått och oar-
betade utföres til utlänningen, med dennes få flora
fördel, fom vår kännbara förluft..

§. %
Cm AUmånningars nu varande rättighet, och'

nyttjande i allmänhet.
Allmånningar kallas i allmänhet den fkog, jordloch mark, fom icke tilhöra vifs Gård eller Hem¬

man &c. utan til mer eller mindre nyttjande blif-
vit uplåtne (k). åt alla fom, der til kunna vifa lig;

vara

(/->) Rvaremot fe forbudet,, i KongJ- Hammarfmeds ordn». d. 14'»Febr. 1637. d. 18 Mart. 1659. d. 6 Julii 1649.
Ci) ICongl. Forord. d. 14. Febr 1637.
(A) ^occ.. Lex. Juivpag. 9.. och.Kongl;. For.. d„ 12 D.ec». 1734 §..12,,
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vara berättigade ; ty Allmänning vill fa mycket
betyda, fom all mans egendom. Sådana alimårma fko-
gar åro antingen Kronans , eller Landets och Lå¬
nets, Håradets eller Soknens Tamt By-ailrhånning.
Huru de fårftnåmde fom åro Kronans enfkilte egen¬
dom upkommit, år redan vifat i §. 2. Defsa fenare
hafva från urminnes tider varit Landets , Håradets
och Soknens tilhorigheter, åfven fom Bya-Skogar
och famfkog, fattån improprie, kallas 8ya allmån¬
ningar, få långe de icke efter ore och ortug blifvit e-
mellan Hemmanen fordelte* Med hvad magt Alh
månningar Fordom innehades, låfes uti LandsLag.
Bygg.B. Cap. XXIX, XXXI och XL1X. tillika med
de ofrige provincie Lagar: ty hvar Sockn, Hårad
och Land difponerade deröfver med Hårads-Hof
dings eller Lagmans minne: der fingo Hemman
anlåggas, famn alla deraf utgående råntor, utfkyl»
der ock fakoren tilfollo de menigheter, fom ågde
Åilmånningen. Kronan har dock forbehållit fig öf-
verupfigten ofver fådana Allmånningar, ty enligt §.
1.1 Kongl. Ordningen och ftadga om Skogarna m. m.
d. 22. Martii 1647 Skulle ranfakning anfiållas of¬
ver den [kog hvaruti något Landfcap, Härad eller
Socken ßg Allmånningsrätt tillägnat, och der fådant
med goda /kål och bevis århåUes, /kulle de ifrån an¬
dras ägor lagligen åtfkiljas, få at hvart Land/kap,
Hårad eller Socken, må veta fitt af, och ifrån an¬
drom njuta oqvalt och åt(kildt. Men nu har Kro¬
nan tilårkånt hg all .fkatt och afrad af de Hemman,
fom på fådana Allmånningar finnas liggande, i fall
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de pröfvas fådana, at de utan fkogens fkada kun¬
na blifva beflåndande, fe Inftr. för fkogs - Com-
mifT. d. 14 Maji, 1694, §. 7. Dock få at Håradsoch
Sockneboer åro bibehåilne vid nyttjande råtten af
hvad til Hemmanets tarf och underftod årfordras,
under fådana vilkor fom Bygg^B. Cap. XVI. utfåtter*
Dåruti må ingen göra dem forfång; hvarföre ock
Bruk och Bergvårk, fom i Häradet ligga, ingen rät¬
tighet aga at nyttia Härads oh Sokne - Allmånnin-
gar til ved och kohlfång, få framt icke famma
fkogar åro flora och vidftråkta famt tiiråckelige, då
Bruken kunna deraf få något underftöd, allenaft icke
mifl bruk foröfves med Torpbyggnad eller Skogs af-
faio. Skogs-Ordn. I734. §♦ 11. och Förkl. 1739. §. 9-
Huru Hushållnings Lagarna fökt freda defsa All-
männingar ifrån åverkan3 utödande igenom fvedjan*
de, fågars anläggande med mera, år et ämne, fom
icke horer til denna afhandling, icke heller hvad fom
angår mås fars och kärrs upodlande, hvarom i Skogs-
Ord. ftadgas. Men få mycket förtjenar hår at näm¬
nas, at fom få val Allmånningar, fom enfkilta Hem-
mmans fkogar befunnits hafva blifvit lidande ige¬
nom de äldre Skogs-Commiffioners dommar; alcfå
år tillåtit, at deruti foka återvinning, då med fkåi
och bevis kan intygas, at någon lidit orått. Refol.
på Adel. Befvår 1731. §. iy. K. Br. d. 20 Febr. 1735.
och d. 7. Mart. 1746. Til fådan återvinnings fökan-
de åro dock inga andra berättigade, ån Säterier och
Fråliehemman, men icke Såceri Rufthåll och fådana
Hemman, fom någon fig tiibytt, fedan fkogen

B blif.
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blifvit Kronan tilarkånd. K. Br. 4. April 174^
hvaremot de fom verkeligen haft fkog under fkar-
terått, innan den blifvit af fkogs Gommiflionen dem
frånkånd, åfven hafva lofat föka återvinning. ReCp»
Alm. Befv. d. 29 Nov. 1756. 2.,

f. 5-

Om ReCognition? Skogars upbofI
Sedan Bergvärken fått mera ftadga, blef man

©mtånkt, huru Kronan fkulle få någon inkomft af
fina Allmånningar. År 168I hade man til Kronans
inkomfters åkande tånkt at uplåta dem under arren¬
de til den måftbjudande ? men (om man fåg , at
Bergs handteringen derigenom fkulle mera tvingas
ån uphjelpasj i det de förmögnare altid fkulle trånga
de fvagare ifrån, (l) och den fom på vifsa år ar¬
renderat en Allmänning, torde velat nyttja tiden
och rikta fig på fkogens bekoflnad medan han
kunnat; få- blef beflutit, at fådane Allrnånnings-fko-
gar fkulle til et: vift taxeras, och til nyttjande of-
verlåtas. En fådan Krono - Allmänning, fom emot
fkogsören eller årlig recognition nyttjas til Berg-
värkens behof, kallas Recognitions Allmänning;
Fornåmligad: och egenteligen åro de förbehållne
Grufvor, fårdeles af ådlare Metall, fom antingen på
fådane fkögar kunna uptåckas, eller ock redan fin¬
nas i granfkapet, och icke aga en tillråckelig fkog.
Men fom det icke går an at låta fkogen rutna på

fhib»

(/) Lard* Ofn, 3. T. p„ 116.
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dubben under et ovid hopp, få äger och Kongl.
Bergs Collegium tilftånd , at uplåta nyttjandet af få-
dana fkogar emedlertid icke allenad åt lerngruf-
vor, utan ock åt hyttor, ftundom åfven til ham¬
mar och Manufa&ur • Wårk: och til hvad behof
de åro uplåcne , dertil böra de ock nyttjas, få at
dåreft de enfamt åro förunte til Grufve- hytte drift,
få de icke nytcjas til fmide. Forord. d. 19. April
1740. §. 14. Men om de vid fynnerliga tilfållen,
håldre ån at göra intet gagn, uplåtas åt hamrar,
fker det dock altid med fådant vilkor, at om ädla¬
re värk yppas, antingen pä fådan fkog eller uti
granfkapet derintil, måde hammarvårket aftråda
(kogen til det ädlare vårket, dåreft de icke fam-
fålt deraf kunna få fin fyllnad. Når Grufvor af åd-
lare metaller fått fådana fkogar <ig til nyttjande an-
Jflagne, årlågga de dertore ingen recognition, Kongl.
Bref,d. 7 Nov. 1690, hvjlket åfven galler om lern*
grufvor^ Refol. d. 11 Dec. 1696; deremot dadnar re¬
cognition på hyttor och hammarvårk, fom vid för-
lta inrättningen af hvart dafrum ved til blåsningfkulle betala i recognition I öre Silhmt, och til
Smide 2 öre S:mt, fom var det pris, hvartil et daf¬
rum ved den tiden af ertfkilfe perforier kunde kö¬
pas; och fom ingen bevakning år möjelig, öfver
det årliga qvantum af dafrum, fom hvart O^årk be-
höfver fålla, men likväl hvarje Wårk icke far öfver-
fkrida det quantum tilverkning, fom år utråknadt
efter tilgång af fkog och koh!, a It få år hvart Wårk
belagt med en en årlig afgift efter deras tilvårk

B 2 ningar,
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ningar, få at om /kogshygget det ena året Xkalle
fliga öfver, torde det åter et annat år gå therun-
der (in). Ehuru denna afgic blef beviljad och faft-
ftåld år 1681, kom det dock med defs vårkflållig-
het at draga ut på tiden , i anfeende til den i Bergs
lagerne inrättade Commiffionen, fom borde underfo-
ka for huru flört quantum vid fårfkilte Wårk bor¬
de betalas; til defs ånteligen Kongl. Bergs-Coli, til
följe af Kongl. Brefvet af d.14 Martii 1689 anbe-
falte vederbörande Bergmåftare genom Bref af d-2.
Jan. 1691 at infordra bemalte Recognitions afgift
igenom Bergsfogdarna, tiden råknad ifrån d. 14
Marti 1689 eller den dagen, då Kongl. Brefvet hår-
om til Kongl. Bergs-Collegium afgick, ochx fortfara
med deras infordrande årligen. Skolandesdeflå pen¬
gar af Bergsfogdarna infåttas i Banco för Collegii
rakning, under hvars förvaltning de flå, och fom
har at använda dem' til Berg värkens deflo båttre
upkomfl och befordring (n), Och bor upbörden
årligen vara indrifven innom d. I Martii, fom fes
af Kongl. Bergs-Collegii Bref d- 20 Mart. 1724»

§ 6.
Om Recognitions Afgiftens fhrhbgning, och med hvaå
fåkerhet deja Skogar nyittjas både får Kronan

och Bruksidkare.

Den ålagde Recognitions Afgiften, fom i förra
tider kunde vara dryg nog, har man icke utan

grund
(ni) Se Kongl. Majits Refol. cL 14 Martii 16^9.
(n) Ifr. Kongl. Bref. d, 2 lan. och d. 23 Febr, 1691.
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grund anfedt for liten, fedan myntet i fednare tider
fådt et högre varde, och fprifet på kohl famt alla
andra varor få anfenligeü fiigit. Detta gaf Rikfens
Höglofl. Stånder anledning at på Riksdagen 1747
i underdånighet föreflå någon förhöjning på denna
afgifFt, då Hans Maj:t, fedan Kongl. Bergs-Collegii
betänkande håröfver var inhämtat, fann för gode
at förordna: at för de Krono- Allmånningar, fom af
Bruksidkare nvttjas til Stångjärns fmide, bör beta¬
las 6 öre Silkmc (lafrumet, och dä de nyttjas til
blåfning 3 öre SilftiiH, Men Bergsmans hyttor¬
na åro ifrån denna forhögning. undantagne {o).
I följe af den oinfkrånkta nyttjande rått, hvarunder

B 3 innehaf-
(0) Som Kongl. Br. ej lårer vara genom trycket ällmänt giördt,

få torde man göra Lafaren en ej obehagelig rjenft, om def har införe?.

FREDRICH med Guds Nåde, Sveriges, Götes ock
Vendes Konung &c, Landt* Grefve &c,]

War ynnefl och Nådige bevågenhet cSc. Tro-Mån och
Tjenare, Brceßdent^ Bergs-Råder och AJfeJforer.

Uti fkrifvelfe af d. $:te i denna Månaden andraga Rik¬fens Ständer uti underdånighet, huru fom under
thet the gjordt frg underrättade om Kronones Allmån¬
ningar, hvilka emot en vifs Recognitions afgift blifvit
Hammar - Värk och Masugnar anflagne, har hos them
i öfvervågande kommit, hvad liten vederkånfla therfore
til Kronan af Bruksägare och Förvaltare åriågges, i thet
för the Allmånningar, fom blifvit lagde til Stång-Ierns
Hamrarne allenaft två öre, och for them åter, hvilka
åro tildelte Masugnar, ej mera ån et ore Silftmtt, tor
hvm ftafrum finnes hijt tils vara betalta: hvilket gifvi*
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Innhafvare få nyttja Recognitions-Skogarne, hafva
de den fårpliktelfe på fig, at om de blifva uthugg-

ns

Rikfens Ständer anledning , at (icke allenaft båröfver
hora Eder, utan ock af handlingarne inhämta underråc-
telfe om grunden til denna afgift, famt thervid befun¬
nit, thet fådane Allmånningar i början, tå lern-Värks
inråttningarne hår i Riket ån icke voro ftadgade, utan
behöfvde åtfkilliga upmuntringar, blifvit under Hammar-
Vårken och Masugnarne utan afgift nyttjade, men uppå
Edert forflag år igenom Kongl. Refolutionen af den 14
Martii 1689 vordet utfått i afgift for thelle Krono-lä¬
genheter, fom redan fötmålt år til 2 öre Silfmt för hvart
flafrum ved, når fkogen fkulle anvåndas til Stång Ierns imi-
de, famt et öre Silhmt, då den nyttjades til biåfning, och
thet på then grund, at man then tiden på många orter
kunde af enfkilte perfoner för 2 öre Silf:mt få vedftaf
"rummet på Stubben til kjops, når man fjelf låt thet hugga
och affora, och åntå ibland för ringare: Beftående altlå
lernverkens rättigheter och privilegier på förberörde Kro.
nolågenheter ailenaft therutinnan, at allmånningarne emot
fklåiga fkogs-öron ofkiljakteligen förblifva vid theHam-
marvårk och Masugnar, hvarunder the blifvit anflagne,
hvaremot Kronan, löm år våikel. ägare af thefsa Allmån¬
ningar, famt allenaft nyttjande rättigheten therafemot ve-
derkånfla updragit, följaktel, icke fynes kunna betagas, 2t
fedan prifen få vål på kohlen, fom alla andra varor ftigit och
myntet blifvit förhögt, efven kunna föihoja prifet på den
aflåtne Skogen, och i få måtto fordra någon flörre inkomfl
af merberörda Allmånningar. I anfeende hvartil Riklens
Stånderi underdånighet hålla före, thet Recognirions afgif-
ten hädanefter bör utfåttjas, nemligen för the Krono- All¬
månningar, fom tilStångjerns fmidet af Bruksägare nyttjas,
til Sex öre, och för them åter fom betjena Masugnarne tii tre
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ne , år innehafvaren likafuk fkyldig at derföre er¬
lägga Recognitions afgifeen, (p) hvilket år få myc¬

ket

öre Silfimt for hvart ftafrum, hvarefter then på ofta
berörde Allmånningar fatte ärliga Recognitions afgiften
i proportion af the förre Taxeringarne, kan ifrån nåft-
kommende års början förhoijas och betalas, hälft den¬
na förhöijning icke allenaft år för Bruksågarne drågelig,
utan ock öker the medel, forrt ftå under Eder förvalt¬
ning til nya Bergvårks uphjelpander Bergs -förfök och
andra nyttiga utgifter vid Bargs-Våfendet, til hvilka be-
hof Skogs Recognitions medlen, jemvål formedelfi förr
åberopade 1689 års Konga Förordning blifvit anftagnev
jemte thet härigenom kan erhållas någon fond til thet
angelägna Laboratorium Chymicum hos Eder, fbm eljeft
antingen icke (kulle komma i gång, eller ock med någon
Starens gravation inråttas. Men hvad beträffar the All¬
månningar, hvilka åro Bergsmans-hyttorne anftagne, iå
finna Rikfens Ständer, at then tara fatte Recognitions af-
gifgiften ej kan förhoijas, i betraktande af Bergs - Man¬
narnas torftiga tilftånd, fom icke fynas tåla något: ftörre
betungande. Hvad nu Rikfens Ständer fåledes godt
funnit, gifva Wi Eder härigenom til Eder efterråttelfe
til kjänna ,• med nådig vilja ock befallning, thet I alt fä-
dant Vederbörande antyden, få at thet må blifva behö-
rigen iakttagit och vårkftält. Hvarmed Wi befalle &c».
Stockholm t Råd-Kammaren d, 24 Nov. 1747.

F RID RI C H

G. BONEAUSCHÖLBi
&>) Se KongT. Bref, Maji 1696»
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ket billigare, fom Kongl. Commiffioneii har üti fm
ranfakning underfokt och foreflagit, huru mycec hvar
och en til Bergsdriken uplåten Krono - Allmänning
tål -at årligen medtagas, med defs beftånd i läng¬
den; hvarpå ock Recognitions-af-giften år grundad:
Bruksidkaren får aldrig gå öfver hvad /kogen tål,
men går ofta icke få högt, om han har egen fkog
at underftödja med, eller tilvirkningen år liten: Sve¬
djande och Ögande åro på fådma fkogar forbudne:
Inga intagor, torp eller Backeftugor få på dylika
Allmånningar lidas, §. 4* ^ det titlfålle /kal
vara deras innehafvare betagit, at på fådana intagor
fkjuta fkulden, ifall bogarna /kulle finnas utodde,
jemvål at begåra befrielle från Recognitions afgif-
ten. Och år detta en omftåndighet, fom då den
I ena fidan gifver Kronan fåkerhet om (in Egen¬
dom, å den andra fidan fördubblar Bergsmannens
omforg, at med varfamhet nyttja fådar.a /kogar.
Deremot /kal hvart och et Bruk framgent bibehål¬
las vid de /kogar, fom en gång lagligen åro vir¬
ket an/lagne, antingen de åro egne Frålfe, /katte
eller Recognitions och ^llmånnings /kogar, på fått
fom redan uti §. år formålt. (q).

fr 7.

Recognitions Skogarna flä under Kongl. Bergs*Colie-
gii infeende och värd.

Såfom Kongl. Bergs - Coilegio år updragit öf¬
ver

(<?) Kongl Forord. d. Jp April 1740. $. 16. Kongl. Refol. d.
*8 Maji 1689 §♦ 9v,
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ver infeendet och vården af Bergs-hushållningen iallmänhet, fåhorerdet cckfå högbemålte Collegiumtil, at ftråcka fin omforg til alla fkogarna i Bergs-Lagerne och dem (om kring Bruk åro belågne ,fåfom grunden til Bergsrörelfen, och i fynnerhet
Recognitions fkogarna (r). Således bor Bergs-Col¬legium hålla alfvarfam hand öfver, at Recognitionsfkogar och Allmånnings Tra&ter, fom blifvit Gruf-
vor och Hyttor anflagne, icke måge nyttjas til Stång¬järns fraide, utan tilfe, at hvar och en nyttjar berör«de fkogar, fom åndamålet varit och privilegier ochRefoliltioner innehålla. Och om en Bruksägarebetrådes, at hafva oloflligen handlat och dragit tilfig kohl och ved ifrån Grufvor och hyttor, fkal
Kongl. Bergs - Collegium låta underféka fkogarnavid et fådant vårk, och efter deras tilråckelighet låmpafmidet (s). Icke heller får någon Allmänning nå¬
got Bergvårk tiidelas utan högbemålte Collegiitilhånd, ty Kongl. Förordningen af år 1734. §- T4-
ftadgar? at når någon Allmänning finnas och utfö-
kas kan, och hjelp deraf til någon Grufva, Berg-och Metall • Manufaktur • vårk begåres, fkal Bergs-Collegium derom correfpondera med Lands -Hof¬
dingen, hvilken den anftalt fogar, at, ifall det icke
redan vore fkedt, famma Allmänning geometrice
aftages och ifrån angrånfande Privatorum ågor lag-ligen utbryter Landtmåtaren beordras fedan med

C Berg-
(0 Kongl. Fårord. d. 12 Dec. 1734 14. Kongl» Fårord» om.Stång - jerns fmidet 1740 §. 14.
(s) Se fift åberopade Kongl» Forord» och §,
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Bsrgmåflaren gifva fit betänkande, phuru högt den
til ikogs • oren kan taxeras (*)♦ År den begårte
fkogen en Lands, Härads eller Sokne-AHmnåning,
få /ka! jämväl af Jägeri, Lands och Bergs Betjeri-
te underfökas om bemålte Allmånnings be/kaffenhet,
och invånarenas belägenhet, då ock akid förut ic-
ke ailenad: By och Hemmans fkog bor af/kiljas, u-
tan ock defsutom få flor traft: anflås til Sokne och
Härads» Allmänning, fom for orten kan nådig pröf-
vas (u)# Då åvårkan fker >pä de Krono-AHmännigar
och fkogar, fom Bruk och Bergverk angå, få böra
fådana mal vid vederbörande Bergtings • Rått upta-

gas och /kår/kådas. Och /kall hvar och en
äga frihet at angifva , om på annat fått

med Kronans Allmånningar forfares
ån fig bor. (tp)

(i) Inftr. for Bergs-Coli. 1725. $. 13»
(xx) Se Refol. på Alm. Befv. 1734. §«46. famt Forkl, 173p. $. 9.
(tp) Kong. Fork!. 1739. §• 5» Refol. på Alm. Befv. d. 29, Jun»

I75a, §. 70.
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