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Stora Kopparbergs
BERGS - FRÄLSE.

inledning.

Då jag år finnad, at for den benågna Låfaren fram-lågga en Befkrifning öfver Stora Kopparbergs
Bergs-Frålfe, fådant, fom det ifrån üt urfprung,

til nu varande tid fig företer , fker det af innerligalte
nit, at med få forntida underråttelfer, tjena mitt kåra
Fädernesland , fom at tillika låta de framfarne, Glor-
vyrdigfl: i åminnelfe, Sveriges Stora Konungars och
Regenters hårutinnan allernådigft förunnade Privilegier,
Donations-Bref, famt öfrige Fri-och Rättigheter hår i
hopfamlas, och fåfom til en del icke förut genom tryc¬
ket kungjorde , hår få fe fin dag.

Til vinnande af detta mitt åndamål, har jag med
fullkomligare fonlig vördnad, at tacka min Herr Fa¬

ll" der Bergmåftaren Anders Lundftröm, hvilken under fin
A iång-
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långvariga tjenfhetid vid Stora Kopparbergs Grnfva,
och i anfeende til defs ofkrymtade kårlek for detta
vår le, funnit fin fkyldighet vara, at fammanleta alla de
uråldriga Documenter och Skrifter , fom kunna tjena
til en fullkomlig kunfkaps erhållande om Stora Koppar¬
bergs Bergs-Frålfe, och hvartil han, til följe af Hog-
lofb Kongl. Bergs Collegii Höggunftiga fknfvelfe til
Landshöfdingen HaufTwolff uti Fahlun, af den 11 Dec.
1759 (rf) blifvit upmuntrad, och et öppet tilftånd ho¬
nom lemnat til alla de Archiver, hvareft några gamla
Ader til en fådan famlings fullkomnande kunde då at
erhållas.

Om

(<7) Hälborne Lands bofdinge , Riddare af Kongl. Nord-
(ijerne Orden Herr Bernhard Reinholt von Haißwolff. Kongl.
Kollegium har med nöje fadt förnimma, det vice Gefchvorn
och Bergsfogden Anders Lnndfii om , fkall användt mycken ä-
bäga och flit, att forvärfva fig kund[kap om Röra Koppar¬
bergs Bergs FrdJen med hopjamlande af gamla Documenter
och Skrifter, famt Chat tor och ojmätningar, fom der t il höra,
kvaraf förmodas, godt. gagn kunna med framtiden tilfkyndas
det Allmänna. Häraf foranta tes Kongl. Collegium, at an-
möda Herr Landshofdingen och Riddaren, cl: t taktes Herr
Landsh 6fding e n och Riddaren ej /dlenaß upmuntra LundflAm
til fortfarande af denna nyttiga famling, utan ock, at fjelf
benäget befordra hans ändamål medelß tilgäfig til fädane
Länets publique Handlingar, fom i detta ärendet uplys.miig
gifva kunna, famt med Fromotorial til Fahju Stads Magi-
firat , at i defs Archivo c cb gamla ABer fä efterfoka, hvad
til fädan famlings fullkomnande kan flä at erhållas i Och fom
Jadant alt hör fke, under v 'derlårlig t ilfy 11, det inga Hand¬
lingar dvmede/fi t/Figa forfkingroäe varda , få förmodar
Kohgf Collegium härvid ingen jvärighet möta g och är altfå
Kongl. Collegium Ja mycket mera benägit, at hos Herr Lands-



Ä ^ 1 () 5 \ ys8>

' Om flora Köpparbergslagen, fom gunftbenåget, vid
detta mitt Academifka Snille-Prof, vifat mig fin benä¬
genhet, åfven härigenom vinner fin åftundan, få år
det derigenom, jag få fom född och upammad innom
denna Bergslag, fulleligen belönes.

§• T-

Om de orjaker och tilfålligbeter, fom varit npbofl
vet til den jord, fom vid flora Kopp arberget f5-
rekommer under namn af Bergs-Frålfe.

Det år ej fulleligen bekant, vid hvad rid flora Kop¬
parbergs Grufva blifvit upfunnen j och jag förbigår, åf¬
ven gerna, at uprepa alla de fårfkiltä meningar, fom
hårom åro utkomne; emedan de finnas til fförre delen
anförde uti Herr Direcl. Huiphers Dagbok öfver Da¬
larne. De privilegier, fom från de åldre tider blifvit
denna Grufva meddelte, voro redan i förra hälften af
Fjorronhundra-talet förkomne. Konung Magnus Smek
upmuntrade derföre år 1347 denna Bergslag med nya
Privilegier, och afhvilkaman kan inhämta, der Bergs¬
mannen åfven för den tiden haft, at hugna lig deraf3

A 2 eme-

hhfdingen och Riddaren vecotnuiendera detta ärendet til god
befordran, Och Fi befalle Herr Landshofdingen oeb liidda»
ren Gud Alsmågtig. Stockholm d, 11 Decembr. 1759.

På dragande Kall och Ämbetes vågnär
CARL" ARN ELL.

D. TILAS. Er. BERGENSCHÖLD. J. O. RUD3ECK.
C, SCHULTZ. P. A. ÖRNSCHÖLD.

Erl. Fr, HjERNE. Sam. SANDEL.
Hemr. Eougx,
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emedan uti Ingrefien af de famma följande mening fin¬
nes: Firi dan fknld, idur prroilegia oc fombref, jom J
hajdin af varom Fordldrom, 7;« da ni nåflå idar varom,
cr ni aftyr däm (pordöm varo idar lorto firi vtmgömo der-
rå manna, fov: dam i ghno ftlttldo hava, £rV. De följan¬
de Svea Regenter hafva ock, dels bekräftat de förre,
dels förfedt och tilökt dem med nyare och förmånli¬
gare, ibland hvilka de visferligen äro, at råkna, for
de fornåmfie och fiörfie förmåner, fom angå Bergs-
Frålfe friheten på en del innom Bergslagen befinte-
lig Jord.

Utaf Drottning Margarethas Förfåkran til Rikfens
Mån, vid defs antråde til Regementet i Sverige, datum
Palm-Söndagen 13885 {b) intages, huruledes halfva Dah¬
in , halft Kopparberget, och halft Jernbergir, fom i Da-
lom liggia, blifvit fåfom Adeliga Frålfen anfedde, hvil¬
ka dock icke längre derunder förblefvo ån til är 1396,
enligit Riks-Rådens i Sverige Förening om några Rik¬fens angelägna årender, med Drottn. Margarethas och
Konung Erics famtycke, fedan Konung Albreft affatt
var, dat. Nyköping in vigil. B. Mathsei Apoftoli 1396.
(c). Indragningen af förrberörde Adeliga Frålfen til

Kon gl.
(b) 1ha nnnom vi och lathom tbom Bo Jonsjons Te(la-

mentariis, [om åra Bifkop Nic/is i Linkopinge, Bifkop- Thordi Strange?]ås, Herra Carl Ulfsfon af Thyptern, Herra Eric
Kåttilsjon, Herra Birger Ulfsfon, Herra Sten Benktsfon,Herr Aringiß Niclisfon , Herra Ulff Jonsfon, och Het ra
Sten Bocfo?], Riddare, och Carl Magnusjon, Swen, til tke¬
rn Pantk Nyköping med thejs fogethi och JVåftmannsland
med them köpftadom ther i liggia, halfva DsHa, halft Kop¬
parberget , och halft Jernberg it, Jom i Dalojji liggia.

(c) Are mi [wa ofwerens wordne, at Kopparberget [kall
alt hora til Konungen och Kronone, uttan Iw par Belghe-,
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Kongl. Maj:t och Kronan ifrån Kopparberget, ffadga-
des och ftadfåftades vidare- igenom Konung Johans Bref
til Oluf Arvidsfon och Eric Knuts fon, dat. Stegeborg
d. ig julii 1587, dock med then formän, ar the fom
Jordägare voro, fkulle århålia vederlag igen. (</) Sa¬
leds funnos nu inga Ädeliga Frål (en vid Kopparberget;
men det drogde icke långe, fö rån des fe Frålfen der å
nyo upkommo , dels genom Kongl. Donationer, dels ge¬
nom byten och köp. Tri det förftnåmde fårcet får jaganföra K. Carl IX. Donations-Bref til Jons Danielsfon
til Fremmanneby på. Kronohemmanen Lönemafa, Gråf-
ningen, Klubbetågten och Lflljan dat. Wefterås d. 1.
Jan. 1608 (a); af hvilket Kongl., Bref inhämtas åfven,

Ä 3 det.

Jom Bißopen i Weflevås iher nu opå bafver, och tbet Bo
joanjen och Hans Son Herr Knut Bc osfon elur Sten Boosfon theri
(3afde, tbet dr under Krotione med Laa kommit, (von at en*
gin äger i forb'Je Kopparbergit, utan Kronan och Bißopen,
fem förr dr fagt.

(fl) jahan Efc. Wår nåde tiIforende Efc. Wi befalleock tig Olof Arwidsfon, ånnu härmed pä tbet alfvarligafie,
at tu, famt med the flere af Lands och HåradsHlofdingar
wederkännes alle de Frdlfegods, fom dfvan Längheden dre,
ander Ofs och Cr o nan , förvijandes them,. fom jordägandeäro, tit Ofs, om tberas weder lag igen.

(e) Wi Carl den Nionde, med Guds Ndde, Sveriges ,Gothes och Wendes, Finnars, Lappars i Norrlanden, the Ca-
janers och Efters i Lifand KonungGör witter ligt, at wi
af Gunft oeh Na de , fä ocIg för huld, trogen och rättrådigtjenft, fom OJs Ålfkcfig , Ädle och Walbordig jons Daniels -
fon til Fremmanneby Cfs härtill gordt bafver, det famma
han ock härefter fal vara fkrplicktad, Ofs, War dlßeligakära Huflru och Tmfs-arf'vingar, nt göra och bevifit, fa läts-

ge han lefver; Nådigafl hafva wehrt confrmera och ßadfdfia
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det torenåmde Jons Danielsfon blifvit ifrån visfa onera
befriad, fåfom all afrad och tionde-koppar,fom af hans
egen hytta utgå borde; men deremot utgöra Ruftetjen-ften

honom thet förra vårt gifne underfkrifne Frihets -Brefat
han Jkaü wara fri får ad afrads och tionde koppar, fom af
han$■ egne hyttor utgå hor, dock fkail. han, i förefallande
nöd, innom Sveriges grantfor hålla en waraktig Karl och
Haß, til Rikfens värn och för/var: men drager någon Här
utöfver Rik/ens gräutfor, och fbrkde hans Haß och Ka}'l år
t följe med, då fkall honom hejåldning derföre gifven war-
da, Ja manga weckov eller månader, fom han är utom Rik-
fens gråntjor, lika med annat Svenfkt folck,

7hefs likes bafve JVi ock nådigfl nndt och gifwit honom,
hans Hiiflru och äkta Lifsarfwingar, Mans och Qwins-perjoner
til ewärdelig ägendom , desfe Wäre och Crowmcs Hemman,
med alla defs tillägor, fom äro Lönernafa, Gräf'ningen, Klub'
hetägten och Lilljan, fom K7år älfkelige kåre Herr fader,
(.Hogloflig och Chrißelig i hogkommelfe) Konung Guftaf hans
Morfader Jöns Pedersfon på Risholm lehrefroat hade , dock
med fådane villkor, at han får fårlr.de fyra hemman , fkall
hålla twå waraktige hällar och karlar, med fådane privile•
gier och wilkor, fom tilförene är förmält om ILyttefkatten;
hwar fl'g ock få tilldrogo, at förherorde Gods, antingen med
kåp eller fkifte, eller pantfattning, komma ifrån för.berorde
Jons Danielsjon, eller hans arfwingar , då (kola de fämme,
fäfom dem antingen til lig ärfvakåpa eller panta, wira
förplicktade, att uppehålla famma Roßtjenß, fom tilfårene är
förmält, eller ock förbi rörde Gods och Gårdar [kola äter igen,
hemfalla üfs, JVåre Efterkommande och Sveriges Krono;
Där alle och hwar och en i lin ftnd fig efterrättar, Gifvit
pä Wefleräs d, i. Jan. Anno 160g.

CAROLUS.
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ften i forefallande nod, innom Sveriges gråntfor, med
en varaktig Karl och Haft. I följe håraf torde det kun-
nu flutas, at de forntida få kallade Bergs-knapar icke
varit andre, ån fådana perfoner, fom innehaft Adeliga
Frålfen och tillika drifvit Bergsbruk, hvarorn Svenfka
Hiftorien på flera ftållen lemnar ofs uplysning ; i fyn-
nerhet af Chriftopher Olsfon af Noor, fom fedan blef
adlad af K. Guftaf Adolph, d. 30 Junii 1621.

Frålfe-Hemmanen begynte åter at öka lig, och haf-
ver man anledning,at tro det de Adeliga Frålfen blefvo/<5r-
hytte uti Bcrgs-Frålfen; emedan, fom Frälfemånnen, i de
fednare tider för åtfkilliga orfaker, funno lig föranlåtne
at lemna Bergslags - orten, och inga andra köpare af
desfe adelie;a ågendomar funnos, ån Bergsmän, hvilka
icke hvarken kunde eller vågade, at behålla fadane å-
gendomar under adeliga Frålfe-friheter. Altfå til at
vinna fina åndamål, hafva Bergsmän gjordt underdåni¬
ga anfökningar, at få köpa adeliga Frålfen, då fådane
ågendornar voro ledige, hvarorn Dr. Chriftinas Till-
ftånds-Bref, dat? Stockholm d. 20 Och A:o 1649, (f) ofs

öf-

(/) ^ Chriflina ined Guds Näde, Sveriges, Gotbes ocb
Vendes utkorade Drottning ocb sdrf- Furftimia, Stor-Furflin-
va til Finland. Hertiginna uti Eftland ocb Carelen, Fröken
b[ver Ingermanland CTc. Göre vitterhgit, at ofs bafver var
tro undcrfäte , Erlig ocb Förflandig Erland Mansfen under-

dänigfl gifvit ti lkänna, at Fdell ocb Välbördig Claes Rä•
lumb til Byflad ocb Länna, tilbjuder fig at ve le fälje ho¬
nom et fltt er it Fräffe hemman t Kopparbergs Lahn ocb Vi¬
ka Socka Lbn< viäfa benämt, fom han efter fin Fader ärft,
ocb en af Svinehufvudevne til denne emot en fumma pennin¬
gar förpantat, ocb han fedan efter tre gängcrs op-ocb hem-
bjudelfe pä laga ting lüg fanget bafver; ödmjukeligen bemite
Erland Mansfon bos ofs anhållandes om Vävt nådige tiüftändy
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ofv-ertygar, då Bergsmannen Erland Månsfon rmderdå-
Jiigfl: gifver tilkånna, der Clas Rälamb rilbudit honom,
ar vilja fålja Hrr egir Fråife-hemmanVLonemåfå i Vika
Sockn och Kopparbergs Lån bélågec, -och livartil * han
erhållit Hennes Kongl. Majits nådigfte bifall, at behag-
de Hemman få under evårdeligit Bergs-Frålfe oklandrat
bruka och behålla j under desfa coriditioner, at icke haf-
va lof det famrna til någon af Adelen eller Frålfemån
for fålja., pantfåtta eller bortbyta.

På

at fa koj)a famma Hemman, och at det i fadant faH ifrån
Adelig och uti Bergs-Fralfes frihet forbytas och förvandlas
måtta. Til denna hans oclmjuke bon och begaran hafve vi
nådigfl confenterat och beviljat, och jorthevjkuld efterlåtit
och tilHand gifvit, fom Vi 'härmed och i detta Vårt opne
brefs kraft efterlate och merbemete krland Månsjon til(låncl
gifve , at fä köpa af bem\te Claes Rälamb, Jamma Hemman
Lönemåfi, och det jedan, med alle clertil hörige lägenheter,
i bus, jord, hytta, Jhg och fkjul, fifke och fifke vattn , och
alle andre tillägor, fom af ålder dertil lydt och legat hafve,
nu legge eller härefter med Lag och Dom tihinnas kunna,
for (ig, fin Hußro och Avf'vinger, under everäeligit Bergs-
Frålfe och defs Conditioner; at njuta, bruka och o-klandrat
behålla; dock icke hafva makt benrge hemman någon af A-
delen och Frålfesmän, a t fovfålje, pant]attje eller bortbyte
utan i deras nödtvång til den, fom det under vått Bergs-
Frålfes vidkor beflitja och häfda vill och kan. Hår alle, fom
dette angav, hafve fig hörfamiljen at ekerråtta. Til yt¬
termera visfo, hafve vi dette mel egen hand underfkrifvit
och vårt Beeret bekräftat. Datum Stockholm d. 20 Qdobg
Anno 1649,

CHRISTINA.
(L. S.)
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Pä famma fått lära fléra Bergs-Frålfe-ågendomar iip-

hommit> få (bni Öftborn och Hytteims, med dylike*
och hvilkas handlingar derom torde lemna vidare un-
derråttelfe; i fynnerhet gifves'mig anledning dertil al
der hora Bytes-Bref, fom för lig gare emellan Dr. Chri-
ftina och Pradidenten i Kongl. Bergs - Collegi», famt
Landshöfdingen öfver hora Koppar-och Jernberget E-
ric Flemming, dar. Upfäla Slott d. 3 Maji 1654, (g)

B der-

(^) Hz Cbr ifii/hi med Guds Nb.de, Sveriges, Gotbes
■och Vandes Drottning, Stor-Fur[Unna til Binland, Herti¬
ginna uti Eftland, Carelen, Brennten, Verden, Stettin Pom¬
mern, Caftüben och Vinden, Furpinna til Rügen, Fru ojver
Ingermanland och Vifsmar, Gore vitter/igit, jafom Ofs
underdånigft dr vordet andragit, burulunda, var flogftdra •
de Sal. K. Herr Fader, Glorvyrdigfl i åminnelfe, Konung
Guftaf den andre och Store af en nådig förforg for Koppar¬
bergs Grufvans confervation och fortdrifvande hafver varit
benagen , ut fä big tillbyta utaf éfverften Sal, Jejper Anders-
fon Krus, någre hans fafta arf och Frdlfegods uti Koppar -
bergs Laim och Sockn beldgne, fom för defs Jkog, drömmar
och fjbar fkola Bergslagen til fynnerlig commoditet liggia,
efter fom de ock for defs nara fituation, hinna vara Ofs
och Kronan, med defs ärliga utlagor, och Grufve • bruket,
famt Bergsmännen til god tjenft: Altfå och emedan Vi, icke
mindre om bem\te Kopparbergs Grufvas eultiverande dre bej
kymrade, och jhvdenfkiill alt hvad, til defs förbdtt -och for-
kofring kan lända, i Nåder gjerna befrdmje ; Hv irfbre haf-
ve vi Nådig fl for godt funnit vid thetta tilfdlht (thet vdr
Tro-Man, Prelident uti Rikfens Bergs-Collegio, famt Lands*
fjöfdinge ofver ftore Koppav-och Jernbergs lagen , Välborne
Herr Eric Flemming til Vis - Ekeby och Lindö, af en un¬
derdånig devotion , emot Ofs och Kronan, jemvdl til at be¬
fordra hem\te Kopparbergs Grufvas véIßand, emot nöjaktigt
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deruti det formales, at fom desfe ågendomar,. for fm;jCkog,, ftrommar och fjöar,. fkola. ligga Bergslagen til
fyn-

vederlag, thevi, ibland andra at aftråda, /5g- underdånigflt i Ib juder , fådan vår Högflärade Sal. Käre Herr Fader yGlor vyt digft i aminnelfe , vålmente intention, härmed at ef•terfblja och verkeligen fuligjbra ; £?or<? orZ' i thetta
vårt öpne Brefs kraft, och emot thesfe efterfkrefne uti Kop¬parbergs Län och Sockn be.lågne Gods, nenil., Grykesbo med
hytta, Ofver eller Tansbohyttanr Laksarfvet, Stufsarfvit med
hytta, Harback, htallgärden , Smedsarfvet med hytta v A;y-hyttan , Finnebodcma , Torfjdagsbodcrna, Ledleb oda, Lhip-
pan, Biufeboda-, Jordfaretäckt, Sneliebotakt ^ Judßeboda*;
item, desfe uti Stromsholms Län, Munketorps Sockn y

Stenby Frälfe-hemman ett ,n Sandella Frälfe hemman ett 9 ibi¬dem Frälje hemman ett, Asleßa Frälfe-hemman et halft, vän¬tandes årligen {lovart fkeppund afrad af Kopparbergs Godfcnberaknadt till 7 rettlofyra da ler 16 ore) efter merhem\te Herr-
Eric Llämnings uti Fart Kongl. Cammar - Co IIegio ingifne*Revers , Fryhundrade åttatiotre dal. ? i 4^ /?;r Siifjnt;fom Ofs ock Kronan han med all defs ränta, Jordrdttiahetoch pertinentier, ehvad namn de hälfl luifva kunna, /.v/Yi
dantagandes, underdånigfl ufdrager y til et fullkomligt Fil¬
te-, byte och oklandrat vederlag;, afflå, cedkre och aftradeofta benr.te Herr Eric Flemmingh, Zw/zr Huflrw, Barn och
Arfvingardesfe Fåre och Kronones Gods, uti Måsgårds
Län och Hedemer a Sockn, nenik Måas, fan jonsfon Hem¬
man ett halft, Pehr Micbelsfon Hemm n ett halft, Ifend-
rieb Olsfons Hemman ett halft, 'Johan Matsfon Hemman ett
jjerdedels, Eric Olsfon Hemman ett halft, Mats AndersjönHemman ett jjerdedels, Eric Mårtensfon Hemman et fjerde -dels, Anders Ambrasfon Hemman ett halft, Olof Greggeri-fon Hemman fem åttondedels, Peder Olofsfon Hemman ett
halft, Pådcr Larsfon Hemman ett jjerdedels, Mats Hans-
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fynnerlig commoditet och Grufvebruket, famt Bergs-.månnen til god tjenftj altfå åro vi bekymrade om alt
B 2 hvad

fon Hemman tre åttondedels, Mats Micbelsjon Hemman ett
fjevdedels, Eric Larsjon Hemman ett fjevdedels , Pehr E-
ricsjon Hemman ett halft, ffhran Andersjon Hemman tre
åttondedels , Plans Larsfm Hemman et fjevdedels, Simon E-
ricsfon i Knntsho Hemman ett åttondedels, Eric Hansfon i
DalekarIsbo Hemman et åttondedels , Mats Ericsfon i Stab-
bertsbo Hemman ett åttondedels, Rensboda, ffohan MatsjonHemman fem åitondedcls, ZV/V IJersfon Hemman fem åt-
iondedels, Mattes Persjon Hemman fem åttondedels, Hans
Simonsfon Hemman fem åttondedels fMats Sbfringsfon i Moo»
van Hemman ett fjevdedels, Eric i Davidslnttan Hemman
ett fjevdedels, Olof Hansfon ibidem Hemman ett fjevdedels,Eric Githedsjon ibidem Plemman tre fjevdedels, OV//// Pers-

s fon ibidem Hemman et åttondedels, Peder Andersfon ibidemHemman ett fjevdedelsZrzb Matsjon i Mooran Hemman ett
åttondedels, Eric Olofsfon ibidem Hemman ett åttondedels,Staffan i Forsfen Hemman ett åttondedels, Mats Svensfon i-bidem Hemman ett dttondedels, Mats i Marken Hemman
ett åttondedels, Mattes Olofsjon i Mooran Hemman ett åt-
tondedels, O/b/ z Eingelsboda, Plemman tre åttondedels,Pluftru Malin ibidem Hemman ett fjevdedels, Z/irf Matsjonibidem Hemman tre åttondedels, Simon i Qvarnebacken Hemm
man ett fjevdedels, Påfvel Ericsfon i Mnrmäßarbo Hemman
ett fjevdedels, Eric Ersfon i S iomakarbo Hemman ett halft,Olof i Billebo, Hemman ett fjevdedels, Hans i Pagerfali ,Hemman ett fjevdedels, jjoban i Pärsboda Hemman ett fjev¬dedels , Jhran Larsfon ibidem Hemman ett fjevdedels, ZV;>roeb Eric i Gråfvedian Hemman tre åttondedels, ///zzzj- zKlintsbo Hemman ett fjevdedels, Z^rf z Dreckeby Hemman\ ett åttondedels, Olof Larsfon ibidem Hemman ett åttonde-
öbZ, ZVzc Andersfon ibidem Hwman ett åttondedels y Pehr
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hvad Tom kan landa Kopparbergs Grufvas culriverande
til forbåtroch fdrkofring. Och tom Krono jorden icke

kun-

i Difkarsbo Hemman ett åttondedels, Strö/nsholms Lån, fior-
re Hytter Sockn, Sorby Skattehemman ett, 7 ibhele, Krono-
Hemman ett, Abeckie Krono hemman ett; Iroilka alla efter
gord utrakning, uti Hårt Kongl. Caniniav-Coüegio , ranta
årligen Hyhundrade åttatio två dal. 3 öre i o-f p:r Ulf. ni ty
dem med bus, jord, åker , ångyfkog, mark, fifke och fijke•
vatt11, (Ivömmar, qvam-och qvarnßållen , torp-och torpfiåHm
famt alle andre tillagar i våto och torro, nårby och fjerratry
intet undantagandes, aj alt det, fom dertil lydermed råtta-
legat bafver och lag!igen tilvinnas kan, til at 'njuta, pofft-
dera, bruka och behälla, til evårdelig ågo och Frålfe, och
thermed bafva viagt, at gora och låta, fom ?ned annat fitt
vålfångna arfvegods , med den nådige tillåtelfe, detta
vårt ingångne nådiga löfte ofårkrankt den Ii[stids fri - er//
rättighet på Grufveafraden, fom fårmedeIß for båglilknrje
vår Sal. K. Herr Faders Kref, fitb dato Stockholm d. 16
jfunii 1617. 5b7. ffefper Andersfort, famt Får therpå fked-
de nådiga Ratification, af d. 5 /der. 1650. Sal jfefper Än-
äersfons Anke-Fru och Barn, tilflår fkatl blifva uti fin fin¬
dige vigor och kraft, til defs hon expirerer och fåhmda Juli»
kommeligen Ofs och Kronan iillfaller. Der få hånde, (å~

Jom vi d<-ock icke vele formoda, at ett eller flera, af desjeHerr Eric Flemmigs nu uti detta jforde ßiiftc undfångne
vederlags-gods gingo honom eller hans arfvingar med någon
ratt ifrån, då jårplickte Vi Ofs, Vare efterkomman¬
de Konungar och Sveriges Krono, at er låggja honom eller
dem, jemngod ranta i lika lågenhet, af inge andre Vare och
Kronones Gods, utan af de allenaß, fom Ofs och Kronan
ban nu underdånigt opdragit bafver, ocb hår ofvanfbre fpe-
cificerade finnes, innan fex veckor nåfi derefter , utan någon
*vidloftigbct ocb oppfkofi Så vele vi ock, få ock befalle
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fennde bidraga til Grufvans confervation ocfr fortdrff-

' \ vande , få hafva följakrehgen Bergs-Frålfen dertil an-
fedrs tjenligare och fördelagtigare, och faleds de
hår uti Bytes-Brefvet nåmde a gendomar blifvit forvand-
lade til Bergs-Fralfen, genom bytet ifrån Adeligajkrålfct.,

Hurtifom Bergs-Frålfen upkommit genom köp kom¬
mer nu at förklaras. At fådant fkedt ifrån Kro-
no-Skatte-Tåktekarfs - och Termins-jord, bar man all
anledning, ar flnta. Hvad fom med den få kallade
Tåkrekarls-jorden förflås, kan man intaga af K. Magni
Smeks Privilegier for St. Kopparbergsmånnerne af år

B 3„ 1347*

härmed\ Fart Cammar - Rad ocl> Cammererare, at de efter
detta Fart Bi efs dato, Påve och Kronones jcrdebocker för¬
ändra- y och härefter rätta, forandes in förbemalte Fväife-
Gods for Krom, och tvärtom Krom Godfen för Fväife. Hvad

v Skatte - Rättigheten vidkommer , fkola oftahem\te Herr Eric
Flemmingb T hans Hnfirtt och Arfvingar , icke hafva magt,
att tränga- Jordägande?.? ifrån fin bord, titan god- vi ige hans,
fom Lag förmår. Til yttermera visjö hafve vi detta med e-
gen hand tender(krifvit, och Iiongl. Seeret bekräfta fatit*
Gifvit pä Fart Slott Upfala den tredje dagen uti Maji
Månad ahr efter Chrifti bord, Ettt?fiende Sexhundrade på.
det Femtionde och Fjevde.

CHRISTINA.
(l.. s.)

GUSTAVUS. BONDE,
j. SCPIULTEHJELM. nej. ROSENFEY€HT.
Lika lydande med Originale! på Pergament, fom förvaras i Reuter-

fcolmflka SterbKtifet på Elteby , betygar,
> Stockholm ti. 23 Now 1759.

jdäniel tieas.
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1347, der hvar och en? fom fvedjar , rödjer och farter
up hus, tillätes at bruka jorden utan at derföre gifva å-ganden af fkogen någon afrad, hvilket Privilegium åf-ven (kulle ftråcka fig til deras efterkommande. En få-dan förmån hafver åfven låckat flera til flika intagnin¬gar. Derigenom hafva flera intagter upkommitj ochtyckes orfaken til namnet Tåktekarls-jord ligga i fjelf-va fårtet til defs upkomft; efterfom, efter gammalt fåttat tala, intaka, fades i ftället för intaga, och intakt iftållet för infägt ^ hvadan ock ågarena af denna Jordkallades Tåktékarlar. De blefvo åfven kallade fordelesUrbrukere och nye Bergsman, h.vilka, fom de icke vo¬

ro de gamle til hinder ;Och fkada, derföre icke fingoödeläggas, fom fes af K. Carl den IX. Bref til famtel.
Bergsmännen vid Kopparberget af Stockholm d. 7 Sept.1602 , (b) alldenftund ju flere the åro, fom Berg - ver¬ket drifva, ju ftörre nytta hafver Kronan theraf. Des-fe Tåktekarls Jordsågare befriades åfven ifrån Utfkrif-
ningar, enligit Axel Oxenftiernas och Johan" SchyttesBref til CaiT Bonde af d. 17 Julii 16 i g. (/) De Stadgar

och

(b) Hvad de fordeles utbrukere, fä ock the Takteka-
rar ocb Bönder tillkommer, (om J begare, at mätte af(kaf¬fes , Ja fprßd vi icke andre menes igenom f&rb-.de fordelesutbrukere, utben the nye Bcrgsmennerne ocb fjärdingeme,hvilke vi icke kunne Sdeldggia, altbenßund at ju flere the å-
ro, fom Bergverket dvifve, ju förre nytto hafver Cronantberaf, Ocb dro Jamme nye Bergsmän ocb Takte - karev iderintet til [kade eller binder i någro måtto.

(i) Tar vänlige balfan, med hvad mera godt, vi kun¬ne ocb forma, med Gud Alsmagtig tilforende. Kiäre Svå¬
ger ocb Gode Tan Carl Bonde, vi bafve bekommit Ederfkrifvelfe daterat vid Kopparberget den 14 Julii, derutin¬nan J om den utfkrifningen, fom Grefve Abraham i full-
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och Förordningar, fom federmcra uti Drottning Chri-
/ x flinas Regements-tid öfver denna Tåktekarls-Jord blif-vit utfärdade, fkola. hår uti Afhandlingen längre framomnämnas..

Hvad. den få kallade Termins-Jorden beträffar, få
har det ifrån åldre tider varit en Bergsmännens fkyl-dighet, at gifva Kronan afrad af den erhållne Koppa¬
ren.. Förmögenheten, at utgöra en fådan afrad af de
brukande, har, i alla tider varit olika; fä at en del
hafva varit i tillhand hraxt, vid Koppar-invågningen,at betala fin tionde, e.n del åter, icke.. Och fom det
härigenom, hände, at denna afrads-fkuld mera ökades,ån minfkad.es; altfå blefvo tvånne: liq.vidationer anfläl-de,,'då vid den förfta visfa. Terminer til tionde - fkul-
dens- betalande utfattes; och i. den. fenare ranfak ningenunderföktcs, luiru vida afbetalningar, enligt de gifnaTerminer blifvit gjorde;, Och emedan vid. den fenare

V anftålre refi-ran fak ning befants,. at ganfka få gjordt ligaldeles fkuldfrie,. förde,nfkull förordnades, at de gåld-bundne fkulle lemna fin jord , hyttedelar och hus til
betalning; Och ar det härigenom, fom en fådan Jordfått namn af Termins-jord, fom vidare flår at intagas,af hosföljande Herr Claus Flemmings Ranfakning, d.12 Febr. 1630..

Ef-

rragt hafvvr at hallo r formale y. Så hafve vi B. K. Maj\tdet ärendet andragit, och den Nådige Förklaring derpå be-k< mmit, at hvad Kopparbergs Sockn vidkommer ] fa pole defrew mande, Jä val' fo??i de där bedttne äro , för famma tit'ßiv iftiivg vara förpränte; Och de fom nti Svävtfiö , Fika ochTorfinger Socknar boendes äro, fkole Cbriße/ig i Bog/, i-högben me/fe Salig Konung Carls Frihets Bref och efter junaj ålder jedvanligit hajver var it, til godo åtnjuta. 8~V.



Efter Kongl. Brefs lydelfe uti den 4 Fünften da*
tert Stockholm A:o 1642 d. 25 Febr. år all
den Termins giåldh, fom Mårten Rofenkierna
Kronan opdragec hafver, och ån utehår Nä«
digft til Fahlu Stad Donerr*

1630 d. 12 Fe¬
bruari! hök den
Vålb.Herr Claus
Flemming, Cam-
merrådh , Ran-
fakningh om
Mårten Wågwir-
zers gelnerer.

Eric Stensfon
på Öland , be-
ltodh figh hafva
varit fkyldigh 31
fkepp. 15 lifp.
och udofvatlnte-

1 reffe 5 lifp. blif-
ver 32 (k:p., bad
omlångre termi¬
ner. Lofvade be¬
tala i detta år 8

£k:p. til Pingk-
dag \ 1631 om,
Pingkdag 8 fk:p.

roch 1632 om
Pingkdag 7 fk:p.

Ofri Koppar Betalningen
Ofri Koppar
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Efter den fena-
re Ranfakningh
fom 1638 utijunii
månad år fked-
der finnes han
vara fkyldig

Mats Olufsfon
på Gamberget
beftod fkullen 34
fk:p. derpå betalt
6 fk:p., begårte
Terminer, lofva-
de betala i detta
år 9 fkepp., Mi¬
chaeli 1631.9 och
1632 10 på fåna¬
rna Termin.

Efter fenare

Ranfakning 1638
år hän man fkyl-
dig.

Eric Frantsfon
Glamfare be¬

ftod gållen 40
fk:p4 derpå be¬
talt 7 Refter 33,
lofvade betala på
5 års tid om O-
lofsmåsfan
Fins intet i den fe¬
nare ranfakning

Anders Olofs-

jfon på Skogen ,'beftod fiimman 16

14 17

33

Deremot gif-
vit i betalning
lin Gård, hvil-
ken med innan¬
döme år vårde¬
rad för

Mats Olofs¬
ifon i Korfsgår-
jdenhafver 1650

3 betalt

Opdraget 4
S p a n 1. Tågte-
karls-Jord och
fin gård i betal¬
ning år fkattat
för
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'fiep, ii Ii fp. 13
m-kr fattes $ års
Termin 3 fk:p. 6
ii fp. 6f m:kr om
året

Sammaledes ef¬
ter fenare ran¬

fakning.
Oluff Koppar-

ßagar i Lilletåkt
nekade lig haf-
va varit lkyldig
mehr ån 32 fk:p.
fkriften lyddepå
34 fk:p. Sattes 4
ars Terminer g
om året Olsmes-
fetidh.

Efter lenare
ranfakning fkyl-
dig

Jöran Olsfon
på Pråftetågten,
beftod 2ofk:p 13
;lifp. 2 m:kr där¬
på betalt 5 lk:p.
Sattes 4 års ter¬
min 4 fk:p. om
året i 3. år. 4:de
året 3 fkp.13 lifp.
2 m:r.01småsfan.

Efter fenare
ranfakning fkyl-
dig.

16 fi 13

27

Opdraget i be¬
talning i fpanl.
Jord och en g.
ftugu fkattat för

I betalning
gifvit iof fpanl.
jord och gården
ikattat för

Uti betalning

12 13 14

gifvit
och
värderat för

llugu
i herberge.
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8

10

ii

Knut Gorans-
fon i Asbo beftod
6 lifp. i mark

Sammaledes i
den fenare Ran-
fakningen.

Eric Hindcrs-i
Ton på Fahlun
beftod 14 lifp. 8
markr. fattes tid
til Olofsmåsfan

Fins ej i fena¬
re Ranfakningen

Olof Anders-
fon på Skogen
beftod 3 fk:p. 14
m:kr lofvade på
Olsmåsfetid 1630
och 1631 betala
hälften hvar
gång. Sammale
aes efter fena
re ranfakningen
1638 Ikyldig

Carl Eriksfon
iKorfegl. 15 lifp,

Fins intet i den
fenare Ranfakn,

Olof i Kempa-
re, lofvade beta¬
la til Olsmåsfan1
i år hälften och
reften åt året
famma tid ? år

— * 6

«4

15

14

"NB, Joran
Persfon på Sko¬
gen betalt

C 2

Gifvit dere
mot i betalning



k

12

*3

14

15

^S3

fkyldig 3 fk:p.
Fins intet i den
fenare Ranfakn.

Lars Larsfon
på Fahlun Olofs
Mågh 3 lL:p., fat¬
tes 2 års tid

Fins ej i den
fenare ranfakn.

Hans Ericsfon
i Hanröj af 36
fk:pp. 3 lifp. 13
mark:r betalt 6

fk:pp. Bekiånde
fig af förftråck-D n

ningh vara fkyl-
dig 15 el. 16 fk:p.
Det andre åhr af
deres hoopbruk
kommet til

Efter 1638 års
ranfakning fkyl-
dicr

Hr Carl i Tor-
fånger 1:14

Fins intet i den
fenare ranfakn.

Knut Steffans-
fon i Stråtenbo
16: 13: g. Sattes 5
års Termin. 3 fk.
om året, det fid-
fte 1: 13:8. Sam¬
maledes efter fe-

)

16

( sz>

■ få Bor del i
fkråmboda fom
derpå löper.

16

<4

Gifvit i beral
1 ning Brun bo
:|gård och ig
ifpanl. Jord dår-
fammaftåd. och

|2byggningar i
Hanrös-gården

— fkattar för

I betalning gif-
; vit 5 fpanl. 19
fnesland Bergs-

16 16

na-

IB' 1
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nare ranfakning
fkyldig 16 13

Oluffi Korgfa-
re'beftod 2i|fk.
derpå betalt 6 fk.
lofvade betala om

Olsmasfa 5 fk:p.
fammaledes 1631
och 1632 5 fk:p.
om året.
Efter fe nare ran¬

fakning fkyldig
Ears Olsfon i

Romfare 10: 12.

5.Sattes 2 års tidh
Olsmåsfetidh. 10 12

Fins ej i denj
fenare ranfakn. j

Knut Anders-!
fon i Svartfkjårj
23 fkepp. Clas;
Drafts giåld 21 i
fkipu Det andre |
Johan MeijerSjj
herpå betalt 4 fk.!
det andre lofva-i
de han betala på
5 års tid 0111 Ols-
måsfan. *9 —

j Fins ej i den fe¬
nare ranfakning.

t Carl Nilsfon i
, Morbygden be-
iftodh 32 fk:p. be-

Frålfe och går¬
den fkattat for

Opdraget i be*
talning litt hem¬
man fom han
tilfårende haf-
ver vagit kop¬
par pa

j I betalning gif
I vi16 fpank Tåg
'tekarls - Jord,



få
betalt G fk:p. Sat*
tes j årstid, 5 fk.
om året, 6 fk:p.
fidfte året.
Efter fenare ran-

fa kningen fkyl-
dig

Anders Jons-
fon i Morbygden
beflodh 76 fk:p.
betalt $ ik:p. Sat¬
tes 6 års tid.
Efter fenare ran

fakningen fkyl-
dig

Eric Monsfon
i Ullvikin 110 fk.
betalt 305 fattes

års tidh om

Mårmås fan.
Efter fenare ran

fakning
Eric Pårsfon i

Nåfverberg 87
fkepp. betalt io
fk:p. j fattes 7
års tid, Olsmås-
fan.
Efter fenare ran-

fakning
Eric Andersfon

påÖftbornnu in»
hyfes i Bergsgl.
50: 2. i.

) 22 ( W

20

57

10

16

«9

72

50

15

18

och i fpanl. 4
fnesland Bergs-
frålfe, famt gär¬
den , hvilket år
fkattat for

Opdragit i be
talning 6 fpan-
landTågrekarls
jord och gården
värderat för

I betalning
gifvit Glakfare
fkattat för

Opdraget i be¬
talning 2 fpanl.
Bergs-frålfe och
2f fpanl. Pante¬
jord, famt går¬
den värderat för
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24

25

26

27

Fins ej i den fe-
nare ranfakning.

Anders OlufFs-
fon i Sremner 7
fk:p. Sattes 3 års
dag. Sammaledes
efter fe nare ran-

fakningen.
Oluff Anders-

fon på Dammen
87 fk:p, betalt 8
fk:p. 10 lifp. Sat¬
tes 8 års dag, 10
om året, fidfte å-
ret 9 fk:p.

Efter fenare
ranfakning

Per Olufsfon i
Glam fare 5 8 fkrp,
betalt 8 lk:p0 fat¬
tes ? års tid.
Efter fenare ran¬

fakning famma-
ledes

HansThomes-
fon i Bergh 37
fk:p. 10 lifp. be¬
talt 8 ^k-'p. Bro-
derenMichel be-
Igårte 5 års dagh,
6 flup.. om året i
4 år, fempte året
TI lk:p. haafjelf
år fjuk..

78

50

10

I betalning gif-
vit 3 § fpanlahd
Jord och Går-;
den fkattat for; 4

I betalning
gifvit 9 fpanl.
Tåktekarls jord
värderat för

Opdraget i be¬
talning i fpanl.
Bergs - Frål fe
och 3 fpanland
Tåktekarls jord
famt Gården
värderat för

Opdraget i be¬
talning 2 fpanl.



Efter fcnare
ranfakning

Olof Hinders-
fon iLångfveden
53:5.4* m:kr.be¬
talt 6 lk:p. j fat¬
tes 8 års tid.
Efter fen are ran-

fakningh
Mårthen Berg

[40 fk:p,
Eins e j pä den fe-
nare ran (åkning.

Mårten Lars-
fon iBergsgl. 23:
12. 15. betalt 4
fk:p.; begårte 6
års dagh, 3 fk:p.
de förlta åren,
fidfta året 4:12.
15. - -

Fins ej i den
fenare ranfakn.

Göran Olsfon
I i Gasfare 42 fk:p.
betalt 10 fkepp.;
Sattes 4 års tidh,
8 dep. om året.
Efter fenare ran¬

fakn ing fkyldig
Mats Ericsfon

i Harmfare, 33
fkepp. j betalt 4
fkepp:

) 24 c

18 10

44
!

140

I jord och gården'

värderat för

Opdraget i be¬
talning 1^ fpanl.
Bergs - Frälfe ,

fampt Gården
värderat för

19 12 G

10 G

29

Opdraget 1 be¬
talning 2 fpanl.
Jord värderar
för

NB. Mats Tyfk
i Oftanfors up-
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33

34

35

36

37

Fins ej i den fe-
nare ranfakning.

Matsjngevals-
fon i Öftanforfs
50 fk;p. betalt 1:
6.7. fattig karl.
Efter fenarc ran¬

fakning
Påhl Hansfon

iLabbaret 12:14.
12. betalt 5 fk:p.,
fick 3 års dagh.
Fins cj i den fe¬

tt are ranfakning.
EricDanielsfon

1 Stråtenbo 9: 16.
8. beftodh, fick 5
års tidh.
Efter fenare ran¬

fakning
Daniel i Strå¬

tenbo befiod 15:
7. 16. betalt 6
lk:p. 3 fick 3 års
dagh.
Efter fenare ran

fakningh
Eric Joransfon

på Slaggen be¬
ftodh 7:2.10. be¬
talt 2 fk:p., fick
2 års dagh.
Samrnal. efter feJ
nare ranfakningO

48 13 13

14

16

12

7 12

draget fin Gård |
for

Opdraget i be¬
talning en liten
jordelapp, kan
bara 2 hopar
hoö, värderat
for

Opdraget i be¬
talning 7 fpanl.
12 Snesl. Bergs-
Frålfe.

I betalning
gifvit 1 gammal
ftugu och bod

10 ^ värderat for

10

iz

D
12'—

FJans
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Hans Matsfon
i Hogare 9: 16.
betalt i fk:p. 15I
lifp., feck 4 års
dagh.

Fins ej i fena-
re Ranfakning,

Pår Jönsfon i
Skinnarbo 7: C
15., fattes 4 års
dagh.

Fins ej i den
fenare ranfakn,

Mats Pårsfon
ibid, 8: 13- 3- bit¬
tes 4 års dagh,.

Fins ej i fena¬
re ranfakning,

Carl Olsfon i
Nygården 5, 3.

Fins ej i fena¬
re ranfakning,

Eric Jönnsfon
på Carlborn 3: 9.
i. Sattes. 2 års
dagh,

Fins ej i fenare
ranfakning,
r Bengt på Lop-

holn 1:4,5,
Sammaledes ef¬

ter fenare ran¬

fakning

»B

10

15

3 —

Opdragiti be¬
talning fin gård
vårderat för



5
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Claus Drofts
Hultro vMar-

gretaiUthanmy-
ra 13: 4. 3. beralt
4 fk:p., gafs 4 års
dagh.

Efter fenare
ranfakning ikyl-
dig

Lemnich på
Fahlun 36: 8.18.
fick 6 års dag.

Efter fenare

ranfakning fkyl-
dig

Får' Bertillsfon
iTvikftad'72:14.
11. Han krackla-
de emot råknin-
gen.

Efter fenare
ranfakning

I Hans Oluffsfon
i Nygården be-
ffodh 109: 13.9
markrr-

.Efter fenare
ranfakning

Eric.Rufk 0,0:6.
Sammaleds ef¬

ter fenare ran-1
fak ning j 3°

Hans Matsfonj
i Morbygden 24:1

) 27

72

IO9

— 3

14

13

11

I betalning gif-
vit 7 fpanl. ii
fnesl.bergs -frål-
fe och 9f fpanl.
Ilen - flog, famt
gården i Gruf¬
ris och på Fah-
lun. -

I betalning
gifvit Tvikflad
gård fkattad for

Och i Eric
Michels hytta.

NB. Opdragit
i betalning 37
fpanland Bergs-
Frålfe och gär¬
den i Uthanmy-
ra och Bonde-
Berg för

Opdraget i be¬
talning fin gård,
yårderat för

D 2
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3. 16. åhr lufkerj

•fmåkare fattes 81
års kan-h.

Fins incet i fe-
nare Ranfaknin-
gen.

Anders Mats¬
fon ibid. 17: - 4
och lika Infker.

Fins ej på fe-
nare ranfaknin-
o-en.
0

Hans Matsfon
på iLu n d r a g t e n
47: 2. 13. begår-
te 9 års dag-h, 5
iFrp. oin året.

Sammaledes ef¬
ter fenare Ran¬
fakning

H. Anna i Strå-
tenboiy: 8.9. fick
8 års dag 2 fk:p.
om året.

Sammaledes ef-
! rer fenare ranfak-
ning . -

Mats Matsfon
1 Giöregl. 8 fk:p.
fe c k 4 års Ter¬
min.

Efter fe n a r e i

ranfakning fkyl-
diö*

o

24

17

47

i?

16

,k

Opdragit fin
Gård i betal¬
ning , år fkat-
tat for

Opdraget i be¬
talning 5 fpanl.
Bergs - Frålfe
och gården och
y1^ i Stråtenbo-
hyttan vårdert
for

6 — !
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Eric Jonsfon
på Slaggen 32:
16. 3.

Sammalcds ef¬
ter fenare ran-

fakning
Rasmus i Kä¬

rare 27:17.' 5. ut¬
fattig och förlam -
mat.

Sammaledes ef¬
ter fenare ranfak-
ning fkyldigh

MatsOluffsfon
iKorsgl. 8 fk:p.i2
l:p. I7m:kr. Han
krakelade 150
dal./kal vara ho¬
nom får mycket
påfort , betalar
til Olsmåsfan

Fins ej i den
fenare ranfakn.

Mats Ericsfon
i Kärare 20 /k:p.

Sammaledes ef¬
ter fenare ran-

fakning
Jöran Matsfon

23 : 18* 5 nr.kr.
Lofvar betala 2

fk:p. om året.
Fins ej i den

fenare ranfakn.

32

27

20

23

16

17 5

17

Opdraget i be
taln ing 1 gam
mal ltugu och
bod värderat
för

I betalning gif-
vit 5 fnesl. jord
och gården vär¬
derat för

(

Opdraget i be¬
talning gården
och 5 fpanland
Bergs - Frålfe ,

värderat för

I betalning gif
vit i g., ftugu

5 värderat för

D 3
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16

17

19

G.KnutKnuts-
fon i Varggl. 50
(k:p. Pår Knuts-
fon krakelade på
7 (k:p..j fom Clas
fkall hafva fått
malm för; fattes
3 åhrs dagh.

Efter fenare
ranfakning fins

Oluff Stekepan¬
na dar år någon
Jord och höö,
fkyldig 39 fk:p.

Fins ej i den
fenare ranfakn.

Oluff Anders-
fons Huftru på
ähfen 38 fkepp.!

) 30 c

43

39

Efter fenare ran¬

fakning fkyldig 39 j *6
Jöran" Jörns fon j

i Köpare 22 fk:p. I
fattig. i

Sammaledes ef-1
ter fenare ranfak-

20
ning

Eric Anders-
fonpåFahlun 50:
15. 15 m:kr. ut-
fattigh.

Fins på den fe¬
nare ranfaknin-

Opdrageti be¬
talning 15 fpanl.
Bergs - Frål fe
famt Gården
och 100 fal. K.
Göflafs mark i
i Morsfebo for
pantfkilling

Opdraget i be¬
talning i g. flu-
gu i liten kiål-
lare 1 ftolp her-
berge 1 bod 1
■litet fferhus och
et ftalk

Opdraget i be
talning \ af 2
fp an land jord 1
ffalloch 2 bodar ]
for - - i

.23

gen
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gen hafva utlagt
8 Hfp.

Mats Olufsfon
på Skogen 24 fk.
8 lifp.. 15 m:kr,
fattig.

Sammaledes ef¬
ter fenare ran¬

fakning
Par Knutsfon i

Lundftadh beftod
ig: 16. - gafs 6
års Termin er^

Sammaledes ef¬
ter fenare ran-

fakningl fkyldig
Par Andersfon

päFahlim 91:1 r.,
13.. utfattigh.

Fins ej på den
fenare ranfakn..

Simon Larsfon
i Stusfare 18:17.8-

Finsej iden fe.
nare ranfakning.

Mårthen Erics-
fon iHanrö 8.13-

Fins ej i den fe¬
nare ranfakning.

G. Knut Knuts¬
fon i Vallmora
13: i. g.

Knut Anders¬
fon ftår i den fe-

50

24

18 16

91 11

17

G

15

13

Opdragir i be¬
talning 2 fpanl..
uthoknatBergs-
Frålfc och 1

ftolplierberge*

/



27

29

3°

3?

32

<&b
w

nare ranfakning
fkrifven for

Lars Jörnsfon i
Nygården 3: 11.
- betalt 1 fkepp.
fick 2 års termin.

Fins ej i den
fe nare ranfakn.
Oluff i Kallbåck

1: 7. • til Ols-
måsfan.

Fins intetiden
fenare ranfaknin-
gen.

M:r Pål Mol¬
ler 6: 8- - til Mår-
måsfan på 2 års-
Termin.

Efter fenare
ranfakning fkyl-
dig

Anders Nils¬
fon i Kåhrarfve
11 lk:p., fattig.

Sammaledes ef¬
ter fenare ran¬

fakning
Oluf Nilsfon i

Klingsbo 1: 18. 8-
Efter fenare

ranfakning
PåriStubnår 62:

4.13. betalt 10: 6.
!2.fattes 5 års tidh.

) 32 (

13

2 11

11

18 8

NB.- Anders
Nilsfon vid
Grufvan betalt

Betalt.
Opdraget 19

fpanlrd Tåkte-
karls-jord och
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Efter fenare ran-

fakning
Daniel på Dam¬

men 42 fk:p, be¬
talt 6 fk:p. j fat¬
tes 4 års termin.
Efter fenare ran-

fakning
Lars Henders-

fon i Krokfors¬
fen 25 fk:p, be¬
talt 10 fkepp. 6
li fp.

Fins intet i den
fenare ranfak-
ni no-en.

c r- U

Lars Pärsfon pa
Skogen 10:14.16.

Efter den fena¬
re Ranfakningh
fkyldigh

35

20

14

14 14

*4 16

3 fpanl. iafnesl.
i hagan kiålltåp-
pan och i ftor-
tågten 11 fpanl.
med Gården
famt Stenberg i
hagan.

Opdraget 2
fpanland Bergs-
Frålfe.

Opdraget i
betalning 5
fpanl. obrukat
Bergs - Frålfe
famt gården
med tt^ i Ofre-
hyttan verderat
för -

Til hvad nytta federmera denna Termins-Jord blif-
vit anklagen, kommer långre fram at nämnas.

Hvad tillökning Bergs-Frålfet fått genom Krono-
Jords inköp, följer nu i ordningen at afhandlas.. De
fiåfta Bergs-Fråifen upkommo vål under Dr. Chriftinas
Regementstid. Andre Svea Regenter hafva dock åf-
ven befordrat Grufvans beftånd genom denna Bergs-

E fri-
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frihets lemnande,, hvarom de åldre Handlingar Ofs un¬
derråtta.. Til bestyrkande håraf får jag. hår införa K.
Guftaf Adolphs Förfålgnings Bref til Kopparbergsrnån-
nen Peder och Eric Jönsföner, gifvit pä Gripsholms
Slott d, 31 Aug. 1623 (k)i I anledning hvaraf des fe

Bergs-£J

(k) Vi Guftaf Adolph med Guds Kade, Sveriges Göthes och
Vendes Konung, Stor-Furfte til Finland, Hertig uti Eft-
land och Carelen, Herre ofver Ingermanland. Gore vitter-
ligity at Vi, pa Vare trogne- Underfatares och Koppar-
bergsmäns Peder jfbnsfons och Eric jfinsfons Broders un¬
derdåniga begärau , hajve nadeligen vpdragit och inrymt,
fom vi ock nWy med detta Vart åpna Brefs kraft nadeligen
updrage och inrymme forhte Peder och Eric Jftnsfbner v de¬
ras Hiiftrur och efterkommande Arfvingar til evårdeIIg 0-
klandrat ägendom, en Var och Kronones Gärd Benikare och
Benikarsänget benåmdt, rantar ärlig fiorton Iifp. koppar ;
Deremot hafva de Ofs och Kronan til nöjaktig betalning,
lefvererat på Fahlu våg ved Kopparberget, Ra Koppar Tret¬
tiofem fkepp. efter Bergvigt, hvilken koppar vår Fogde där-
fammaftädes hafver emot anammat, efter fom hans avittence
honom gifvet vidare utvifar: Afhände fbvdenfkull Ofs och
efterkommande Sveriges Konung och Krono forb:te Benikare
och Benikars-änget, med all thefs årliga ranta och rättig¬het , fom där af ålder tillyt och legat hafver, eller härefter
opfporjas eller med ratta tilvinnas kan, i vdto och torro,
intet undantagandes, och tilegne forb\te Peder oeh Eric
ffonsfoner, til at nyttja, bruka och beb alla , qvitt och fritt,
til evårdelig valfången ägendom, undev Bergsmans - Frålfe,

dermed til at gora och laga, fåfom med fit råtta Af-
Unge-gods. Ocb dar de eller deras efterkommande arfvingar
trängde eUer behagade famma gård och äng, fälla, och
deras flägt och arfvingar den icke ve le behålla, bvilket dem
ifådant fall Jkal opet{ ftd, då fkole. Vi och Kronan vara
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Bergsman tillågges en evårdelig oklandrad ägande rått
til Kronones Gård Benikare och Benikars-ånget, at nyt¬
tja , bruka och behålla under evårdeligt Bergmans-
Frålfe. Flera Krono-hemman hafva arven undergått
denna förvandling och blifvit Bergs-Frålfe , fom fes af
K.'Guftaf Adolphs Bref af Borns Hyrtegården d. 30 Nov.
1618) (J) der Kongl, Maj:t lemnat Bergsmannen Nils

E 2 By-

11årmaß den at loja, framför alla andra utur ßagten, för
få mycket koppar fom den dem koflat bafver. Vi forbjiide al-
te härmed, fom Ofs med hörfambet och lydno förpliktade å-
ro, at tillfoga bevv.te Peder och Eric Jönsföner eüer deras
efterkommande arfvingar häremot något hinder, men eller
förfång i någon måtta, nu eller i tilkommande tider. Och
til detta Vårt gifna vederlags vidare flyrko; få hafve Vi
detta Vårt bpna Bref med egen hand under(krifvit och K\gf
Secret vitterligit hårunder hånga låtit. Gifvit på Grips-
holms Slott d. 31 Augufli Anno 1623.

GLISTAVUS ADOLPHUS.
(L. S

BENGT PEDERSSON.

(/) Vi Gußaf Adolph, med Guds Nåde, Sveriges,
Gblhes och Vendes Konungs Stor-Furße til Finland, Hertig
uti Eftland ocb Carelen, Herre öfver Ingermanland y ÖV,
Göre vitterligit, at denne Vår IJnderfäte ocb Bergsman
Nils Byrilsfon bafver , uppå Vår begäran, förfträkt Tijo
Skeppund koppar, ocb Vi deremot igen hafve Nådigfl ef¬
terlåtit honom, uti underpanty ett Vårt och Kronones hem¬
man Grinfebo benåmt, uti P7ika Sokn liggandes, med de
ärlige afrad ocb utlagor, fom deraf utgå böra, fritt at be¬
bolla , få länge och til defs honom( bemålte Tijo (keppund
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Byrilsfon pant-rättighet til et Krono-hemman Grinfebo
i Vika Sockn beläget, for forftråekte Tio fkcppund
koppar, hvilket federmera af Dr. Chriltina blifvit. til
förenemde Nils- Byrilsfon fkån k t til everdelig ågendom,
at njuta, bruka och behålla, under rått Bergs-Frålfes,
frihet, d-ock med det befked och förord,, at han på den
utlånte kopparen intet fka-1 hafva af praetendera enli-
git Dr. Chriftinas hårpå girne gåfvo-Bref, dar. Stock¬
holm d. 17 Marx ii A;o 1652. (mj Drottn. Chriltina fort¬

for

koppar igen blifva lejverevade, och fä fnart det flcedt år\
fknll han aftråda /amma Gård under Qfs igen. Bet vart
£ammar Rad, Garnererare och Fogdar vete ßg eftervetta ,

af Boms Hyttegården, den 30- Novcmbris år 161-8.

GUSTAFVUS ADOLPBUS.
(t. S,J

{ni) Wi Chriflina, med' Guds Nåde, Sveriges ,, Ghthes
och Vandes Drottnings Stor Fur(Unna til Finland, Herti*
ginna uti Eftlands Carelen, Brehmen, Verden, Stettin Pom*
mern, Qäffüben och VendenFur(Unna til Rügens Fru ofver
Ingermanland och Vifsmav ; Gore vitterligit r at Ofs ha fver
Vår Tro underfåte och for detta Befallningsman vid' Fahlun
årlig och forRandig Nils Byrilsfon underdånigft låtit t [te
vcb vifa Vår Salige Högtårade kåre Faders Konung Guftaf
Adolphs s Glorvordigß i åminneIfe, opne bref, daterat Borns
Hyttegård den 30 Novem.br, år i6j8, hvarutinnan honoms
til underpant emot Tio ßeppund koppar, behrefvas det Kro-
no-hemmanet Grinfebo benåmts uti Vika Sokn beläget, det
fammOs med defs ärlige afrad och utlagor, (om deraf gå
boray fritt at behålla, fa långe och intill des bcmålte koppar
vore. betalt s- odmjukeligen bedjandes, at, efter han hafver en
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for vidare, at til Bergs-Frålfe låta få i nio fa- all Krön©-
jord, fo.m til Bergsman 11 erne for koppar varit forpan»
tad; dock efter en vifs billig värdering, fom af Lands-
höfdingen- öfver Kopparbergslagen (kulle göras-, fom

E 3 år.

fiov del af fin välfärd och förmåga detpå kodat, Vi då ville
honom fnmma hemman Nadtgß /kånka- och doneva... Denna
hans- underdånige begäran bafve Vi med Nåder anfett och
fordenfktill af Gunfl och Nädejemvål i eonfiåcration af den-
lång/ige, trogne och flitige tjenk, fom Högfibemelte Vår Fa*
der och Faderfader bågge Hbglofhge i åminnelfe, han g jordt
och bevifl hafver, det [amma han ån ytterligare Ofs' och
Sveriges Krono, når det af honom fordras , at göra och be*
vifa förpliktad vara flalfl undt, fkänkt och gifvit, efter-
fom vi härmed och uti detta Vårt' bpne Brefs kraft r nnne
flanke, och gifve honom förberörde- Krono hemman Grinsbo
thet med alla fina tilågor och lågenheter, i åker och äng ,

flog oeeh mark, fifke och fifke vattn, qvam och qvam (lålle}
torp och torpeflalle, 2 och terrornårby ocbfjerran, inb¬
iet undantagande, /?/ det fom nu dertil ligger och af ålder;

bafver, eller bårefter med lag och dom ti lfalla- och vin -
nas kan , forflg och fine efterkommande Atfvingar, alt at
njuta, bruka och bebolla, under rått Bergs • Fråifes frihet,
til evårdelig igendom; dock med det befled och förord, at'
han, på den utlånte koppar, intet fkall hafva at pratendera.
Derhos , och efter Vi jåkdes bafve flankt honom merberörde '
hemman \ Altjå göre PI ock honom- fri, for de tu och et
halft fleppund rå-koppar, fom til Kyrko flygningen vid Fab* *'
tun af honom fordras, vål förßäendes , om han ifrån pant-
rättigheten och til cvårdeiigit Bergr > Frålfe vide löja dethemmanet Grinsbo: Men vore den kopparen allaredan och uti
denne hans fvåvaru, til Kyrkan afiagd; få fkall den flam¬
me , af Vår och Kronones koppar der vid Fahinnigen ock
vid påfordran, bIijva reftituerat. Der Vår Landshofdinge
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år at inhämta af Kongl. Regeringens Bref, dat. Stock¬
holm d. 16 Aug. 1643. (n) Denna vårderino- blef utfått

til

å den orten, fä ock alle andre , Jom vederbör, hafva\ fig
horfamligen at efterretta. Til visfo haj ve Ti detta med e-
gen band underfkrifvit och Tärt Secret bekräftat, Datum
Stockholm den 17 Martii Anno 1652.

CHRISTINA,
(L. S.)

Hufvud-BrefVen finnas på Grinsbo, och bevittnade Affkrifter på Lone-
mafa hos Bergmåftaien

A. LUNDSTRÖM.

(v) Vi Chriflina med Guds Näde, Sveriges, Gotbes och
Vändes utkorade Drottning ocb Arf- Furftinna, Stor-Fur'
ftinna til Finland, Hertiginna til Eftland och Care len ,
ken ofver Ingermanland. Gore vitterIigit, at fäfom Vi den
25 Febr.. uti näfl fbrledna ähr, bafve af fardeles betänkan¬
de Nådigaft beviljat och efterlätit Våra trogna Linder-
fätare och Bergsmän, / Fahlu Stad boendes, at fä kåpa un¬
der Bergs • Frälje och frihet, den TaktekarIs-Jord, [om der
finnes, fkälig värdering; oc/6 emedan där ock
finnas någre Crone-tägter, fom for detta■ äro til Bergsmännen
för koppar forpantade, och af dem pantvis befittjas \ hvar-
före bafve Vi ock uti betragtande, at panten fkal ftiga nä-
got högre, än fom fjelfva Krono-tägterna kunna vara vär¬
de, och Vi defs förutan, fbrnimme Ofs ingen nytta af dem
hafva, Jä länge Bergsmännen dem pantvis bruka och poffide-
ra, får godt anfedt och Nädigaft refolverat och beviljat, <?£
Bergsmännen, fom bemälte Krone tägter fig tilpantat hafva,
«rig/z dem, efter en billig ocb rättmätig värdering, Jom Var
Landshofdinge ofver Kopparbergslagen där ofver göra (kall,
fig fuükomligen tilhandlak ocb under Bergs-Frälfe ocb frihet
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til Tio Iifpimd Koppar för hvart fpanknd. hvilfcet tyc¬
kes efter både dä och nu varande koppar-pris vara gara-
fka god betalning för Frålfe-friheteh, På famma grund
finnes åfven Krono-hem manet] Ofverfpits-arfvet vara un¬
der Bergs Frålfe-frihet forfåltl til Peder Jönsfon på A-
fen, enligit Dr. Chriftinas Nådigfte gifne fkriftliga til*
jftånd,. dat. Fahlu Stad d„ 28 Febr. 1646, (o) med föl-

jan-

njuta. Här Här Riks-Skattmäftare, Cammar-Räd, Jamt
Landshöfdingen, och flereyJom vederbör , bafve fig, ef-
tevrätta. Hl yttermera visfo är detta med Hart Seeret, och
Har famt Sveriges Rikes Refpeclive Förmyndares och Rege-
*7/7gx underßrift bekräjtat. Dat. Stockholm d, 16 Aug. 1643.

(L; S.)
PEHR BRAHE. CLAS CHRfSTERSSON.
Gvefve til Vilingsborg. i R. Mavfkens ftalle.

So- R. DVots.

CLAS FLEMMING. AXEL OXENSTIERNA.
i R. Ainmiralens ftlållé.. S. R. Cantzler. '

GABRIEL OXENSTIERNA.
Fi•iiierre til Morbv och Lindholm S. R. Skattmåfrare.

(o) Hi Chriflina med Guds Nåde, Sveriges, Gothes och
Händes utkörade Drottning och Arf - Furftinna , Stor - Fitr-
flinna til Finland, Hertiginna uti Ffiland och Carolen, Frb'
ken bfyer Ingermanland. Gore vitterligit, at fäfom Hare
och Rikfens för detta varande refpeSlive förmyndare och Re¬
gering, hafva ä Hare vägnar är 1642 d. 25 Febr. af fär-
deles betänkande refolverat och beviljat, at vare trogne Un*
derfätare och Bergsmän i Fahlu Stad boendes, fkola må un¬
der BergsFrålfes frihet fig tillhandla, fa val den Tagte-
karlsjord, fom eljeft de Krono-tägter, fom där finnas emot
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-jaride conditioner, a t icke hafva magt bemalte Hem¬
inan någon af Ådelen eller Frålfe-man, at forfålja.. n-
tan i nödtvång til den, fom det under rått Bcrgs-Frål-

-fe-vilkor befitta och håfda vill ock kan.
En lika Kunglig Nåd vederfors Infpecloren öfver

Koppar-handelen och invägningen Anund Goransfon,
i det honom föruntes ett Krono-hemman uti Vika Sockn

be-

en fkälig värdering; Altfå och emedan Par Underfåte år*
lig och forftåndig Peder Jonsjon pä Ajen hafver under ofvanhte
Bergs-Frälfes villkor får lu fieppund rå-koppar fig tillåfl
reften af det Krono-hemvianet Öfver Spitsare, bvilken re(i
eller Tu fkeppund koppars värde, bem\te hemman, efter häl¬
len jforde refning, är befunnet mera, at gora ßäl före, ån
det for detta och af Får Flogftärade Sal. Käre Herr Fader
G/prpyrdigß i åminnelfe är i6ig den Nov. får en pofl kop-
par är pantfatt vordet: ådmjukeligcn O/s nu anfåkandes, at
Fi\\ honom nu [amma hemman förmedcift Fart åpna Bref,
Nådigß confirmera och bekräfta ve'e. Hvarfcre hafve Fi

famma hans underdåniga begäran med Nåder fårmårkt ock
forden[kill velat confirmera och bekräfta, efter fom Fi hår-
med och i detta Fart åpne Brefs kraft confirmere, ftadfäfie
och bekräfte bemite Peder jfonsfon merbem.te Hemman med
alla dertil hdande lägenheter, i hus , jord, hytta, Jkog och
fljul, fifke och fifiie vattn, och alle andre tillager, fom af
ålder dertil lydt och legat hafva, nu ligga, eller härefter
med Lag och Dom tilvinnas kunna» for fig, fin Haftru och
Arfvingar, under evärdeligit Bergs-Fralfe och thejs condi¬
tioner , at njuta, bruka och oklandrat behålla ; dock icke haf¬
va magt bem\te hemman någon af Adelen eller Frå/feman
at forfålja, pantfätta eller bortbyta, utan uti deras nådtvång
til den, fom det under rått Bergs Frålfes vilkor befitta oeh
håfda vill och kan. Hår alle detta vidkommer och for Fårfkull

-ve le och fble gåra och låta} hafvefig at efterråtta, icke gå-
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beläget, -Uthanhed benåmt, om två mantals ftorlek, at
njuta, bruka, belitta och behälla under Bergs-Frålfe-fri¬
het och rättighetj dock fom detta hemman förut va¬
rit förpantat af Kronan emot fem fkeppund rå-koppar,
£å kommer denna kopparn af Anund Göransfon, at
erläggas til den, fom vederbör och pa bem:te hemman
forftrakr, fom vidare ar at intaga af Dr. Clrriftinae Do-
nations-Brcf på Uthanhed dat, Stockholm den 24 Jam

((•)
F Hvad

rändes honom, hans bitftru eller arfvingar häremot hinder
eller mån, i någon måtto, nu eller i tiikommande tider. Till
yttermera vis/o hafve Vi detta med egen hand underfkrifvitt
och Fart Sccret vitterligen har nedanfbre fåtta -låtit. Da¬
tum Fahlv, Stad d. 28 Febrra; ii 1646.

V.

(L. S.)
(/>) Vi Chriftina med Gtids Nåde, Sveriges, Got hes

och Vandes utkörode Drottning och alrf - Fur[finna , Stor¬
furHinna til Finland, Hertiginna uti liftland och Corden,
friken öfver Ingermanland; Gore vitterligit, at vi afgunfl
och ndde, få ock t mfeende af den långliga och trogna ijenft%
fom Ofs och Cr00an Var Tro Ifenare for detta Koppar kö¬
pare vid flora Kopparberget, oct> nu Infpe&oi hfver Koppar -
handelen och in vagningen darfornt» '(lades, arhg och förflån
dig Anund Göransfori fjrt och bevifl bnfver, det fatnma
han ock an ytterligare fkal vara förplicktat, at jgöva och
bevifa, få långe han lef ver , hafve undt och efterlåtit, efter
fom Vi härmed, och i kraft af detta Vårt öp»a Bref, un-
ne och efterlåte honom. hans Hnflrur och bagges tberas barn,
ett vårt och Kronones hemman i Vika Sockn och Koppar¬
bergs Lahn betagit, ben'Jt Utbanbedb 3 fom i gamle Jorde•
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Hvad. Skatte-hemman en beträffar, få hafva de, åf-
ven måft undergå, någon förvandling; och til Bergs-

Fräl-

bockerne finnes vara infort for Tu mantaloch en Bergs¬
man vid nampn Oluf Marqvarfon i Knifva hafver uti nå¬
gra dr haft af Gfs och Kronan i underpant, emot Fem
fkeppund ra koppar; hvilket berörde hemman Utanbedb, med
alla thejs ti/lågor , i hus jord, åker , ang , [kog, mark, 7?«jlerier, torp och torp ftdllen r fampt alla andre tilldgor, zoch tovro , narby och fierran, undantagandes afalt tuet, fom til forbem\te hemman nu ligger, af ålder legathafver, forefkrefne Anund jfuransfon, hans Huß'ru och Barn

fkole ma njuta, bruka, behtta och behålla, under Bergs frål-
fes frihet och rättighet, aldeles med: fådan condition, /o/;/-andre Bergsman, under Bergs*Frdlfe pvivilégerade, deras-hemman njuta och fövunte dre,. Dock [kall Anund Ghrans-
Jon vara fkyldig, at erlägga och betala til den, [om veder¬bör de Fem [lieppand koppar , Jom- på ofvnnbemålte Hemman
jkrßräckte och lefverade are. Och där Anund Göransjon el¬ler hans arfvingar [kulle omtränga, mevbenr.te hemman fram¬
deles at forpanta, bortjålja eller fot byta, fä ßal det icke fketil någon af Adel eller- Fralfemän ,, til den , [om det un¬der rått Bergs-Frälfes villkor befittja och häfda vill och kan.

.'Här /d-zVf Riks Cammar Bad y Landshofdinge, , Camererare ,Fogder och Befallningsmän-, hafve hg at efterråtta", icke gö¬randes meroftabevr.te Anund Göransfen, hans huffrtt eller barn,häremot hinder, men eller förfang i någon måtto. Til ytter¬
mera visfo hafve Fi detta med egen hand undérfkrifvit ochVärt Secret vitterligen här under fättja låtit. Datum Stock¬holm d. 24 j-anuarii år 164?.

CHRISTINA.
(L. S.)

NIELS TUNGEL.
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Frål fe blifvir forbytte; efter Tom de i förra rider til fit
anta] varit flere,och nu finnas intagne iblandFrålfet,fom

c • "é '/- c ■ • *

tydeligen förmårkes vid iiuTet af den Förteckning fom
öfver Tåkrekarls-jorden, d. 20 Jun. i 642. blifvit uprattad:

Förteknmg på all Täkrékarls Jord, fom år efter
Landshordingens Välborne Herr Jaha-n Beren-
des befallning refvat och håller i fpanftetalet,
fom följer, och„ derefter fliger lofn i koppar,
'hvifken hqgfta Ofverheten hafv.er takts Nådigft
foråra til den nya Kyfkianes uphyggning vid
St* Kopparberget, efter Donations Brefvet da¬
terat Stockholm ben 25 Febr* 1642.

Kopparbergs Sohl.
Kyrkiotågten. Mats Andersfon.
Tägt. Hans joensfon på Nås.
Lille Gunsarfvet. And. Strengelsfon.

Knut Jansfon ibid.
Haghcd. Oluf Matsfon. -

Hans Göransfon..
Bårgen. Eric Månsfon i Ugelvikefj»
Galgfiön. Johan el. Oluf Ericsfon

Jöns ibid.
Anders Ericsfon i Lingfreden

Höktåoten. Daniel på Heden.
Anders Persfon.
Mårten.

Knut Mårrensfon.
Carl Ericsfon.
Oluf Jönsforu
Mats Andersfon.

F 2

X71UJVldgL.wi.J-»
Siulsarfvet.
Rådberg.
Ufvenås.
Sörbo.
Hagan.
Kaflemora.

Summa j Värdering
Lindjord i koppar
Sp-'. C.!

t » • dep. J:P- nr.»

I 10 —
-1
t j 10

5 - I 5 j
3 10 -— n 1 IO

16 10 4 2 10

4 G i 3 H
4 5 rl i 5
7 18 1 19 10

13 to 3 7 10

6 19 1 *4 5
2 2 M 5 12 15
4 -4. i 1 —

10 B ,2 12i
—

20 Si
-

—

25 — «1 5' —

37 10 9 7 10

28 2 7, •

2r

34 —- 8*
Myr-
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Myrbo. Göran Hindricsfon.
jemptegården. Eric Persfon.
Smedsbo.
Kiållevikcn.

Krufebo.
Nybo.
Rorebo.
Kiålleflåtten.

Elans Joensfon.
Anders Ericsfon.
Arendt Remm.

Elans Micbelsfon.
Mats Andersfon.
Mats.
Carl Ericsfon.
Anders Nilsfon.

Morfebo med Termins-jorden.
Slåtta. Clas Reinik.
Kåhlarbacka. Hans.
Berg. Jöns Magnusfon.
Vållegården.

Oltif Carlsfon.
Hans Ericsfon.
Eric Joensfon.
Oluf Fransfon..
Lars. Michelsfon.

Jemptegården, Damma och Långfve-
den term. jord.

Biörkarbo.
Varggården. Oluf Svensfori.,.
Skrikebo.
Sveden vid Mora Svallen, Mats

Matsfon.
Mohren. Michel Görfs. utom term.j.
Varggården. Valerians.
Mohren. Carl Nilsfon och endels

Michel Larsfon termins
Glamsarfvet. Peder Olufsfon term. j.

Eric Frantsfon termins jord.
Ibid. Barkmans Huftrti.

Kiåringbo.
Slån ge.

Löfberg.

W

ET
44;
'41

8 1

b I
3i

14
4

*9
28

■ 2

I 2

9
8
9
7
6

7
to

6
io

5
6

io

9

io

IO

IO

2

10

11

r4

«5
4

3

i

14
4

16
I 2

5

2 5

11

o
0

2

1

I

g
1

4
7
3
3
2

I I

2

5
i1

i7
io

1

i6
2

/

G
I 2

12

8

G

G

9

13
i

I5
10

10

10

5
10

10

5

i o

I o

I O.

10

10

5
IO:

I I ?
Noch
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Noch Lårman på Boren..
Tillåkte 1628.

Galgfion,. Oluf Andersfon med fin
del i Långfveden_

Sk-ugganfvet.. Joen och Johan Olufsf.
Boda. Joen..
Bonden gie..

Knuts anka i Morfebo.
Gamlebergs-fkogen, Oluf,. .

Bengtsboda..
Vika Sohl.

Röbackan,. Göran-Eggertsfön. på
Risholen..

Hågarfve.. Hans..
Långtåg ten,,. Clas Eriesfon på Vil¬

li esbacka.

Småsrågten. Olof i Raineby,.
Dammen.. Nils;
Lopholn. Bengt och Hans 2 mantal.
Fålsarfve. Nils Månsfon.,
Diupengie..
Oxhagen.. Anders Matsfon..
Vårketågten. Eric Goransfon..
Koparfve. Eric Eriesfon..
Helfingarfv-e. Oluf Hansfon..
Lillebo. Eric Hansfbtr..
Ufvebo. Hans.
Kifvenåbben... Trotzig och Hans

Månsfon..

Getingsarfve. Oluf.
Lerbecken.. Trotzig Göran i Stad¬

berg:
Sundb oms Sokm

Boda. Hans Stensfon..
F q

10

2

i

3

O
16

25
27
JO

34
9

10
o

0

24
22

16
12

3''

21

212

43

15!

a Jr -■ 5

14 i 8
5 2- i

10 i 2:

10

8

o 12

10

7
1 G

3 5
IO- 4 2

6 5
6 15

r4 2 13
. 8

2.

10

5
— 2 10

— — 1 S

13 6 3
4 5 11

14 4 3
« 3- 3
—— 15'

fi 5 7
6

•3 k'
f
t

54

l GI
ii

I5i

124

10

5
10

10

10

5
15

15
10.

3 *5
Eric
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11
rf !
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J|
11
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>< ) 4« (
Eric Hansfon.

Blixbo. Johan Ericsfon med det till-
ökte.

Nils Ingelsfon 3 mantal dito.
Superbacka. Michel

Carl.
Baggegierdet. Eric med det tillokte.FoTkarsbacka. Eric Michelsfon.

Eric Olufsfon.
Göran Chriftophersfon.

Lars Ingelsfon.
Nils Månsfon och An¬

ders Matsfon.
2 Mantal.-

Kärtågten.

Botsarrve.
Biörsarfve.

Pedersarfve.
Per lligs Grå
Anarfve.

Finneboda.
Botsarfve.
Stcnsarfve.
Borgarfveden
Kohibergsbo.

Jöns Pedersfon.
Botolph Hansfoo.
Ludvic Brandt.
Lars Hansfon.
Oluf. -

c -med det tillåkte.
Eric Michelsfon.
Hans Matsfon.
Knut Pedersfon.

Sjelfägande Tåktekarls Jord ,

fom fitt Gårds afrad bafver gjort
i vågen.

Biåsarfve. Michel utöknat håller
ondt och godt.

Biörsbo och Sveden. Carl Hansfon i
Åsbo. .

Stensarfve, Olof Jonsfon på Backa.
Eric Nilsfon på Heden.

Sand. Johan.

15

16

55
20

1«
22

30
24
23
17

29
20

29
12

*9
7

20

25
17
12

6'
6

11

33
8
8

3

ro

12

1 I

6

H

4
5
4

lOj
4 i
3 !.ii

3 j1$

4 2 I!

i3 i8| 5
5 —; 10

4 ■13 ! —
5 10;—.

12 157
6

5
4

7
5
7
3
4
i

5
6

4
3
1

i

16! 10

8 10

6
i

I

15
I?

I

5
9

101
i©

»o

IS

"1
5 ; —

15
Mats

11
jr is

x;
■ 'f ^ ■—~
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Mats ibid.
Lnndhagan. Petter Krull och Göran

Nilsfon i Noor.
Nörer. Eric Olufsfon..
Pusfen. EggertDO

Gråfninge:. Knut. Knutsfon..
Håflgodsärfvet. Carl..
Helfinggården..
Vilkesbacka. Claes' Ericsfon.,
Bondehem. Ingolph Persfon..D

_ <J> J- ,

Eric öluf^fon..
Korslindan... Joen i Bengsarfvet-
Nordanro. Lasfe eller Pehr Lar

Knut Persfon..
Hans Goransfon..
Hüftco Margta. c

Eric Nilsfon. Önfal
Lars Skomakare..
PåfveL
Johan Matsfon.
Eric Matsfon.
Eric Nilsfon..

Boda..
Massarfvet..
Bondeberg.
Galgfiön.

Joen.
Alldeles ode.
Termins-jord 2. 12..
Johan Ericsfon..

I
T

\~
.— 5

4
1

1 —

21
I 5 5

1 i

26
9

36
' O

IO

2

6
2

9

G
I c

7
2

V IO 13 . 2

7 16 i 19
6 10 i 12
2'

8
8

0

12

3
16

7
4
3
X

5
4

i O'

4
1

r

i

i

>5

G

15
5
5

IG

3
2 7. —

15
14

5 12: i 8

Krono-He?mnan, förpantade, efter KongL Majrfts
Donations - Bref, dat. Stockholm d. 16 Aug.

1643
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1643, gifne til lofn under Bergs-Fi ii fe, hell a
i fpaßnetal oach iöfn t

Förpant
Suhl an

i"kc.pp:r
z■24

5
8

12

12

J2

IO

3
1

!(■■

2

6

8
15

I 2-

T4

Storegåiden.
•Korgs.irfv. Oiuf Andersf.
Billetågt. Märt. Larslbn.
Labbar1've.Er. Andersfon.
Klagsarfve. Er. Månsfbn.
Bu fkånge. Eric Hansfon.
Grinfbbö. Nils Böriisfon.
Lille Hedetågt.Ped. JonsC

'

L. Håfteber<r„ j. Trotzig.

Haghedmohren.
Biidetågten. Eric Matsfon.
Lille Asbo och Glamsbac¬

ka Ludvig Otto.
Stråtenbo och Srensarfve

38210. j
Claes Ericsfbn af råfrrök

utö k nar.

fZ3 O f1 C

Ägande Tagte Hemman
forpantade,

Moren. Ped. Marsf. 12.2.'
Kialleflåtten. Ped.MatsL;

.^ntnrna i Ö 'ärder Koppar fam
Lindj. i 1 Itopp 7g er cfver

i a Öl UfilTtirtng.

42 IO
s T

21
\

1 5 1— —

s I 12 § > 16 [6 —

7 i>
fr
'i n

i 'IT-; —.

G 10 \ 7 1 oi 1 1
—

i 27 101*3 icf I f to 10

i 8 1 i 91 H — 1 — —.

25 i 12 i 10! 2 ro —,

O

1 0
—- 1 1 1 iof_ —

S 2 '— 1 i — — 1 —

? I 2 — 6 1 — _ 1 —0

j l6 5 i « 2 L 5 10
1-6 8 —

2 1-! 20 5 ÜO 2~ 2 2 r 0

7 *— j l3 IO -

n 10 i «4 5 2 5
8

J

4 —

21 — IO ro
i 3 1° —

16 — * ■j f —

12 4 6 -— 6

35

i

8

,

i
— 15

j
Kro.
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Kronohemman oförpantade.
Bufka. Hans Andersfbn på Heden.
Stenbacka. Ifac i Noor.
Krokforsfen. LarsHindricsfon i Myra.
Harmsarfvet: Johan Trotzig.
Dikarbacka. Johan Trotzig".
Gamlegården. Johan Trotzig.
Simons Tågt.
Jemptebo. Ludvic Brandt.
Vimmermora. Michel i Preftarfvet.
Roslindan. Mats, aldeles utöknad jord.
Bifkopsånge. Mats Matsfon, likaledes.
Romsarfvet. Fårbrånd af råftrok hål¬

ler 27 10.

Spittsarfvet. Peder Jönsfon.
Storbo. Johan Trotzig.
Vattnånge. Peder Hansfon.
Kiållviken: Botolph Hansfon.
Nygården. Grifsback.
Skinnarbo. Grifsback.
Moren. Amund Göransfon.
Jerbaggebo.
Ebbegarden. Chrifopher Krus.
Moren. Michel Larsf. Mantal •

Efter Nemndens bevis,
år thet icke Krono, dock
afdomt, at hon fkal gif-
va, efter fom hon år En-
ka, 6 lifp. fpanl. och hål¬
ler förutan termins - jor¬
den.

G

6
1

3
24 12

25 12 10

n
t

— /■>

:> 10

5 2 ro

5 — 2 10

4 — 2

12 — 6 —

i _ — 10

9 8 4 14
4 — 2 —

16 8
4 — 2 —

15 ; 2 7 11

4 — 2 —

8 8 4 4
39 10 19 »5
18 — 9 —

13 — 6 10

9 —. 4 10
26 I3

8 15 2 12 10

Ef-



Efter/krefne Hemman å-ro Bonde
Jord, fom irrän Bolbyn åro up-
bygde, vill therföre en fnrdeles
förklaring fordras, om rhe un¬
der Tagcekarls-Jords.iåfn kun*
na beftäs»

Vika Sokn*
Drengebo. Mats Hansfon.,

Jugansbo,
Färneviken.-
Olterho.
Sörbo.
Kynås.
Lund.
Knektebo.

tillökt 1628.
Mats Larsfon.
Lars Johansfon,

Carl Carlsfon.
Göran.
Göran.

Sundhorns Sokn*

tillökt 1626.
Jahans Torp. Johan.
Byggningen, Göran Matsfon,.
Stångslan.
Vretan. Göran Larsfon.,
Ahrberg. Oluf Hausfon.
Hobborn7 Sveden. Peder Göransfon.

Hins Finnarne.
Joen Michelsfon eller Oluf Carlsfon.
Peder Joensfon eller Arendt.

26 14
nj 3
14 -t-,

20: —

13.! ic
Iii —

3
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Forrekning uppå all Tåkrekarls-Jord, fom ar erter
Välborne Lands h 6 fd ingens Herr Ja han Bert Il¬
des befallning refvad och hål 1 er i fpanntalet,
forn folier, h v il k es lofn högfta Öfvcrhe en haf*
ver takts Nådigft, ac föråra til den nya Kyr-
kiones upbyggning: den 20 Jnnii 1642.

Kopparbergs Sohl.
Nordan ro. Lars.

Kåringerågten. Mats Andersfon.
Tigt. Hans Joensfon på Nås.
Lille Gunsarfve. Anders Strengelsf,

Knut Jahansfon ib.
Haghed. Olof Matsfon.

H&as <jöransfon.
Birgen. Eric Mlnafön i Sölfviken.
Galgfjön. Jalian tEricsf. el Ol. Ericsft

Jons Tb'id,
Anders Trift och for Långfveden.

Hoketågten. Daniel på Heden.
Degertagren.
Siulsarfve.
Ko ( iber g.
UrVenås.
:S6r bo.

Hagau.
..Kaiiemora

Anders Persfon.

Knut Michelfon.
Carl Ericsfon.
Olof Jönsfon*

Mats Andersfon eller Go:
ran Jonsion»

Myrbo. Göran Hindricsfon.
Jemptegården. Eric Persfon.
Smedsbo. Hans Jonsfon.

G &

Sum ma Värdering
Lind ord" i koppar
Sp:l. S:t. n<:p. Irp. ni: ir

I
'£*

10
.

T

7
C

IQ

5
3 IO

Jt

.17 10

16 IO 4 2 10

4 *5 1 3 15
4 5 i i 5
7 18 i J9 IQ

13 10 3 7 I-O

6 *9 i 14
22 II

'

5 12 15
4 4 i 1

, 8 12 2 3 —.

10 8 2 .12 —;

20. 5 *— —

25 — 6 5 —

37 10 9 7 10

28 i 7 —— 2|

34 — 8 TO -—

13 — 3 5

44 £1 —

14 7 3 11 «5

Ny-
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Krofto- 7 Nygården»
Hemm.S Skinnarbo.
Kiållcviken. Anders Ericsfon.

Arent Remno ibid.
i ans Michclsfon ibid.
Botoiph Hansfan.Krona

K rufe b o.

Nybo.
Rorebo.
Kr ffno Morcn.

Kållcflåtten. D:o
Term. Morfebo«
Slåtta.
Kolarebacka.
Barg. o

Vel levrar den.

Mats.
Carl Matsf. fkogsilos;.
Amund Goransfon.
Michel Goransfon.
Peder Matsfan. 8 7

271

Hans.
Jöns MagntisC

Kåringebo.
Slånge.

Löfberg«

Olof Caflsfon.
Hans Ericsfon..
Eric Joensfon.
Olof Fransfon.
Lars Michelsfon.

Jemptegarden.
7erm. Dammen.
Term. Längfveden.
Biorkarsbo.
Jårbaggebo.
Varggården.
Skrikebo«
Sveden

Olof Svens (on.
Valerian ibid.

vid Mora vallen.
KrosneHern ma n.

Term. Moren. Michel Larsfon.

39 10 9 xy¬ —

18 4 lo —

8 10. 2 2 IÄ

5. i 5
6 6 i 11 IO

8. 8 4 4 —

3 10 — 17 I o

14 — 3 10 —

4 c * i i 5
G — 6 IO —

i? 2 4 5 10

35 — 8 G —

u CO IC 7 2 IO

12 * 9 B 2 5
12 — 3 — —

9 10 2 7 10

8 10 2 2 IO

9 •0 2 7 IO
' 7 O i *5 IO

6 IO i 12 IO

2 I I — 12 15
i 14 — 8 IO

9 — 2 5 —

5 IO i 7 IO

i — 5 —

15 — 3 G —

9 2 5 —

4 i —

4 5 i i 5
3 — — 15 —

f 16 —- £ —

8 15 4 7 IO

Karl
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Karl Nrlsfon..
Term. Glamsarfvet. både Mantahlen.
Ebbegården.
Dikarebackan.

tillåkte 162g.
Galgfiön. Olof Andersfon med fin del

i Lingfveden.
Skuggare. Joen och Jahan Olofsfon.
Boda. Joen.
Ron dån ge.
Knuts anka i Morfebo.
Gamlebergs-ikogen Olof
Bångtsboda. ,

Krone Vattn-ånge. Per Hansfon.
Vika Sohn.

Röbackan.
Hågarfve.

Clas Ericsfon.
Olof i Rortneby. -
Nils.

Bengt och Hans 2 mänt.
Nils Matsfon.

Göran Eggertsfon.
Elans.

Långtågtcn.
Smcstagren.
Dammen.
Löpholn.
Pålsarfve.
Ditipånge.
Oxehagao.
Vårketågten.
Köpare.
Helfingarfve.
Lillebo.
yfvebo.
Kifvenåbben.
Getingsarfvet.c*

Lerbäcken.
Bonde-Jord.

Drengebo Mats Hansfon..
G 3

Anders Matsfon.

Eric Ericsfon.
Olof Hansfon.
Eric Hansfon.
Hans.

3] $ i 12 i®

6 10 3 5 —

2 6 15

5 14 i 8 13

8 5 2 i 5
4 10 1 2 10

10 10 2 12 to

2 — 10 —

i 8 — 7 —

3- i —
. G 5

4 — •-> —

G S)
0 5 , —

16 10 4 2 10

25 6 5 i —

27 6 G" —

10 14 r>

13 5
34 — 8 10 —

9 2 5 -—

10 """"" 2 10 __

3 G —

24 13 6 a

5
• 22 ! 4 * 11 —

16 i14 4 3 5
>

12 3 »■ G"
3 — G —

21 11 5 7 G
. 22 6 5 11 10

43 3i 10 45 *7!

8 — 2 —.

till-



© ) *4 (
tillökte 162 g.

Jugansbo. Mars Larsfon.
Ferneviken.
Öfterbcx ,; •

Sörbo.
Ky rmås. Göran.
Lund. Göran.
Knektebo.

Sundborn Sokn.
Boda. Hans Stensfon.

Eric Hansfon:
Stensarfve. Olof.
Blixbo. Johan Ericsfon med det till¬

okte.
Nils Ingelsfon 3 mantal dito,

Suparebacka. MicheL
Carl ibid.

Baggegierdet. Eric, med der tillåkte.
Folkarsbacka.
Biorsare. Lars Ingelsfon.
Biörsarfve. a mantal.
Persarfve. a mantal.
Per ftigs Grå.
Ånarfve. J$ns Pedersfon.

Botolph Hansfon.
Finneboda. Jacob.
Botsarfve. Lars Hansfon.
Borgarfveden.
Brantsarfve.

Bonde-Jord, tillokt 1626.
Jahans torp, Jaban.
Bygningen.. Göran Matsfon.
Stångslan.
Vretan. Göran *Larsfo ti.

26 14 6 «3 10

19 1 4 15 5
14 3 10 —

20 : — 5 — —

J3 IO 3 7 10

11 2 15 —

3 — 15 —

i) 3 5 —

is 13 3 15
2 5 3 6 5 S

16 10 4 ■> 10

55 13 '3 18 5
20 2 4 IO

18 12 4 —

22 — 5 IO —

3o 11 7 12 1 5
*7 14 4 8. 10

2 9 4 "7
f 6. —

20 5 f i 5
29 4 7; 6 —

12
i 3 ■:

—.

19 10,i 4 15 —

7 i 17: 10

20 4] 5 I —-

17 161
i 4 9'; —

20 5 —-j —

a 4: —
■

6 IO; i 12; IO

i IO -—. 7' IO

5 10 1 7J IO

Ahr-
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I 5 — 6 >
II 10 2 17 10

10 8 2 12 —

10 18 2 13 —

p Åhrberg. Olof Hansfon.
^ Hobborn. Sveden.. Per Göransfon.

Hins Finnarne.
Joen Michelsfon eller Olof Carlsby..
Peder Joensfon eiler Arendt.

Uti förefkrefne hemmans löfen, med Kopparens
utgiftj. om någre exceptioner kunna infalla, antingen
med Krono-Termins-eller Bonde-jord, thet hemftålles
ödmjukeligen Ofverheten uti behag och nådige Difpo-
lition; men, at förbemålte Hemman åre råttmåteligen
och efter båfta famvete våre refvade,. thet vittne viun-
derfkrefne famteligen med våra händers underfkrifvåra-
de, Secret och Bomärken. . Dat. Fahlu Stad, ut fupra.

SAMUEL ÉNGELKRON.
L. S.

CLAUS REINICH.
L. S.

HANS- MÅRTENSSON.
L. S.

HANS ERICSSON.
L. S.

HANS O STENSSON
i Fremsbacka.

PEDER

ERIC JONSSON
på Heden

HANSSON.

deruti några hemman förekomma, under titel af tillokt
Bonde-Jord 1626, och deråft tillika hemftålles Ofver¬
heten de exceptioner, fom dervid blifvit gjorde.

Då man gör en jemnförelfe emellan ofvannemde
Forteckning och den , fom efter Landshöfdingens Or¬
dres af ek 2 Julii 1759 blifvit upråttad, efter 16g6 års
Bergs-Frålfe Jordebok, pä nu varande Bergs-Frål fe-å-
gendomar i Kopparbergs Fögderi, och hvilken i fidfta

§. kom-
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§. kommer at anföras, rörde man fiiarall blifva var*
lb, hvilken Jord til Bergs-Frålfe blifvit inlöft.

Sedan jag Tåleds omförmålt Tågtekarls-Jordens up-
komft, med de förmåner, fri-oeh rättigheter, den Tam-
ma blifvit tilerkånd, följer nu i ordningen, at tillkän¬
na gifva, til livad nytta och bruk denne Taktekarls-
jord federmera blifvit använd. Som Folkmängden om¬
kring flora Kopparberget alt mer och mer tilltog 3 jem-
te det, at Fahlu Stad begynte at nybyggas3 men icke
ågde någon Kyrka, och til defs upbyggande af egna
medel , funno lig defs då varande Invånare alt för fva-
ge j få var för dem ingen annan utvåg öfrig, ån at fly
ni en nådig Regent, fom näflan fökte tilfällen, at få
vara frikoftig. Desfe nye Stads Invånare gorde derfö-
re igenom flne Herredagsmåns inlefvererade pun&er
underdånig anfökning om underflöd til en få koftfam
byggnads företagande, dymedelft, at de i underdånig¬
het föreflogo, til detta behof, det Tåktekarls - jorden
mätte til Bergs-Frålfe få inlöfas, och den för denna
Jord utfatte löfn til Kyrkans upbyggande användas. En
fådan deras underdåniga anfökning vant ock ett nådigt
bifall, fom intages af Dr. Chriftinas igenom Kongl. Re¬
geringen utfärdade tillåtelfe-Bref den 25 Febr. 1642 §.
5. (q) hvareft Hennes Kongl. Maj:t vill af gunft och

nå-

(q) Oanfedt Hennes Kongl. Majxt fuller åtfkilliga betän¬
kande infaller, at bevilja til defs underfätares i Fahlun un¬
derdåniga begåran, at få koj)a den Tagte jord, fom dar fin¬
nes under Bergs-Frålfe och frihet, uti betragtande af den
afgång Hennes Kongl. Maj:t och Cronan derntinnan uti kohl
ocb dagsverken fker och fhvorfakas. Icke dello mindre til at
gratificera fina trogna underfatare i Fahlun ,* föröka Bergs-
FrålJet och fiyrka Bergsbruken uti deras fortgång, unnar
ocb beviljar Hennes Kongl. Maj\t härmed nådigß defs tro-



nåde, uppå defs trogne underfåtares i Fahlun under¬
dåniga anfökande, och af den förforg Hennes Kongl.
Maj:t drager om Guds helige ords befråmjelfe och defs
Forfamlings upbyggelfe, liafva undt ock efterlåtit dem-
til deras nya Kyrke-byggning, fom de årna med for,

H der-

gne underi[ätare i Fahlun, (ig at tillhandla under Bergs-
Frälfe och frihet hem:te Takte'jord och hemman emot en bil¬
lig värdering, fom Landshofdingen deröfver gora /kal, uti
den forhoppning, at hvad afgång Hennes Kongl. Maj:t och
Kronan uti hem\te kohl och dagsverken härigenom tilväxer,
fkal förmedeUt koppar tilverkningen, och elieft tullens tillta-
gande och formering blifva er(att och opfyllt; Hennes Kongl\
Majvt vill ock af gunß och nåde, oppå defs trogne underfå¬
tares i Fahlun underdåniga anfökande, och af den fhrJorg
Hennes Kongl. Maf.t drager om Guds Helige ords befråm¬

jelfe och defs Forfamlings oppbyggelfe hafva unt och efterlå¬
tit them til theras nya Kyrcke byggning, fom de årna med
forderligafi uti verket flalla, alla the medel t fom för bemal¬
te Takte jord och Hemman, bvilka fåleds under Bergs-Frål•
fe uti Kopparbergs Lähn förfåljas, falla och upbåras kun¬
na. Ut fupra.

Uppå Hhgflbcmite Hennes Kongl. Maj.ts vagnar, af Hen¬
nes Kongl. Maj:ts Jamt Sveriges Rikes Refpettive För¬
myndare och Regering fkrifvit.

(L. S.)
PEHR BRAHE. HERMAN YVRANGEL.

S« R. Drots. i R. Marfkens ftalle.

C. GYLLDENSTIERNA. G. OXENSTIERNA.
Si R. Ammiral. S. R« Skattmåftare»

AXEL OXENSTIERNA.
S. R. Cantzler.



eSßa ff Q ( ct'Sa
W- ) 5o V "M5

derligaft uti verket Aålla> alla de medel,, fom for.Tåg-
te-jord och. hemman, hvilka under Bergs -Frålfe. uti
Kopparbergs Lån författas> falla och upbåras kunna;
Hennes Kon gl.. Maj:t tåcktes allernådigft det påföljan¬
de året 1643 igenom, lin Kungliga,Regerings Bref dat..
Stockholm d.. 16 Augv 1643, fom ofvanföre pag.. 3g år
åberopat ,, åfven bevilja lina trogne Underfåtare och
Bergsmän i Fahlu Stad boendes , af få lig tilhandla de
Kronorågterr, fom voro för koppar förpantader, och
dem under Bergs-Frålfe och frihet njuta, fedan en bil¬
lig och rättmätig värdering ofver desfe Krono-tågter af
Landshöfdingen ofver Kopparbergslagen förut vore för
fig gången. Af den Förteckning ofver Tågtekarls-jor-
den, fom. på. Landshofdingens Välborne Herr Johan
Betendes befallning til den ändan blifvit gord,. befin-
nes, at hvarje fpanland blifvit värderat til Fem lifpund
koppar-A.f desfe Förteckningar har hår bifogats tvånne,
af hvilkä den förra år utan är och datum , och den le¬
nare af d„ 20 Junif 1642, af hvilken fidftnemde det tyc¬
kes kunna Buras, at den famme endaft innehåller ett
verkftållande af livad den förfta omrörer..

Enfkylta Bergsmän blefvo fåleds hugnade- med till—
fiånd,. at få inlöfa Tågtekarls-jorden under Bergs-Fräl-
fe-frihet til fin egen förmån r hvartil vi få anledning u-
taf Dr.. Chriftinas Nådiga Bref för Eric Göransfon på
Äfen, dar». Fahlu Stad,, d„ 28. Febr,. 1646, (r) deruti.

Eric;

(V) Vi Chrißina med Guds: Nade, Sveriges,. Gothes ock
Vandes utkorade Drottning och Arf-Fuvftinnay. Stor-Fur-
ftinna til Finland, Hertiginna uti Eftland och Carolen, Fro-
ken ofver Ingermaniand. Gore vitterligit, at fäfom Vare
och Rikfens for detta varande refpe&ive Förmyndare och Re¬
gering, hafva■ ii Vare vagnar dr 1642 d% 2 5 Febr. af får-
i&les; betänkande, refplverat och beviljat,, at vare trogne Un-
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Eric Goransfan lemnas -Bergs- Frålfe-.rättighet på Vår-
• H_2 ke-

■derfätare och Bergsmän i Fak/u Stad boendes, fkola må un'
der Bergs-Frdlfes frihet fig tillbandia, få väl den Tagte-
karIsjord, fom eljefl de Brono tägter, Jo-m där finnas emot
en fkälig värdering; A'ltfä och emedan här Underjäte är¬
lig och forflåndig Frie Goransfon päAjen haflver under ofvanb te
Bergs-Frätfes villkor emot Sex fkeppund, Tre lifpund, fem
marker rå-koppar fig tillköpt en TagtekarIs-jord Värke-tag¬
ten henämd ■ Ödmjukelighl O/s nu a;fokändes, ert Fi. honom,
fatinna hemman , formedelfl Vårt -Spna Bref, Nådigfl
ratificera och bekräfta ve le. Hvarfbre bafve Vi /amma
hans underdåniga begäran med Båder formärkt och forden-
Mull velat codfirmera och bekräfta, efter fom Vi härmed
och i detta Vårt öpna Brefs kraft, confirmere, ßadfäfle
och bekräfte honom Frie Goransfon berörde Värktägten, fom
år Tägt ekarIs-ford ^ med alle dertil hdande lägenheter, i bus,
i jord, hftta, fkog och fkjul, fifke och fifke vattn , och alle
andre tillägor, fom af ålder devtil lydt och legat bdfva,9
nu ligga, eller härefter med Lag och Dom titvinnas kun¬
na för fig, fin Finfint och Arfvingar, evärdeligit
Bergs-Frälfe och the/s conditioner\ at njuta, bruka och o-
klandrat bebåda ; dock icke bnfva magt bem:te Värk-tagten
någon af Adelen eller Fralfeman> forfälja, pantfåtta
eller förbyta, «ta/z uti deras nödtvång til den, Jom det un¬
der rätt Bergs Frålfes vilkor behitta oeh häfda vill och kan„
i/Jr alle detta vidkommer, för Vär fkull vele och fkole göra och
låta, bafve fig at efterråtta, icke görandes bemalte Eric
Goransfon, 'hans hnflru eller årfvinger häremot hinder, men
eller förfång, nu eller i tilkommande tider. Till yttermera
vis/o bafve Vi detta med egen hand underfkrifvit, och Vårt
Secret vitterligen här nedanfbre fatta låtit.. Datum Fabln
Stadd. 28 Febrnarii 1646.

CHRISTINA,
CL. S.)
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ke-tågten, fom förur varit Tågtekarls-jord, emot Sex
fkeppund, tre lifptind, fem m:kr Rå-koppars crlåggan¬
de. Den Tågtekarls-jord, fom ånmt befinn.es vara,oin-
löft, betalar fin ranta til Fahlu Nya Kyrka i dal. och
öre Koppimtj efter den Förtekning fom hårjemte bi¬
fogas.

Oinlöd: Tågtekarls-.Jord , fom blifvit donerad til
Fahlu Nya Kyrka, och ännu betalar ranta»

Kopparbergs Sockn.
Nordan Rog.
Gallfjon.
Skuggarfver.
Hornberg.
Bodarne.
Hogarfver.
Bosarfver.
KiellRåtten.
Vellgården.

Afpekoda Sockn,
Stråtenbo.
Sörbo.
D:o Joran Hansfon.

Kopjntf.
Dal» ore.

162 16
21 25
12 —

2 8

«8
20

Sl
14

16

3
140

Barckarbacka.
Kafvelmora.

Piku Sockn.
26 Storgården.

Lis fe i bo.
HålMingarfvet,

Sundborns Sockn.
Supcrbacka.
Folkersbacka.
Löpholn.
D:o Olof Persfon

Sundén.
Dito

26

K»p:mtv
Dal. ore.

4 2 g
2 20

12 15

10 26
21 20

77 26

4 11

3 s 6
i 26

43 16
27 8

Summa 706 | 2
Huru fom Termins-Jorden npkommet, det år af det

foregående redan bekant. Och fom Fahlu Stad ånnu
icke var fullkomligen upbygd och forfedd med pub¬
lique byggnader, få var det nödigt, om den fkulle
årnå fin fullkomlig-het hårutinnan, at hartil med pubh-
qve medel blifva underftödd, hvavtil Fahlu Stads Full-



• ) 6 « C sgs
mågtige Herredagsmån inlefvererat på Riksdagen uti
KongL Maj:ts Cancellie fina underdåniga anfökningar
om Termins-jordens erhållande, til Staufens underftou:
hvartil Hennes KongL Maj:t Drottn. Chriflina ? igenom
defs KongL Regering, uti nådigt fvar, dat.. Stockholm
d. 2? Febr. 1642, (s) i 4 §. gifvit defs bifall; och til
at befordra Stadens tilvåxt och forkofring, »plåt i t de
Termins Hemm an fom for gåld kunde til dato der i;
Bergslagen vara Hennes KongL Majrt rilfall'ne; Huru
denna Jorden federmera blifvit anvånd, efter den fkatt-
läggning, fom der i 1640,- for fig gått, och ledan den

H 3 tik

(V) På thet Borgmåftare och Råd med menige Borger-
fkapet i Fablun få mycket mer måge i Jjelfva varket och gor*
ligen forfpårja Hennes Kongl. Maj.ts Gunß och nådiga bevå¬
genhet, til at befordra deras tilvåxt och forkofring , unnar
och efterlåter Hennes KongL Maj\t Staden nådigd Termins>
hemmanen, fom Hennes KongL Maf.t far gåld kunde■ til da'-
to dar i Bergslaget vara tillfnUne\ och Jhrle Borgmaßare
och Råd i?ied dem [amma ha Fm at atfp 012era- fil Stadfens'
aUmenna bafla, efttr Fin egen vilja, antingen dera godt finne-
desfe hemman fjelfve at bruka, eller ock ftg for den fitmma
lorden , fkog och' mulbete tilbyta.

Vppå HågRbem:te Hennes Kongl Majts vagnar, af Hen«
nes Kongl. Maf.ts' famt Sveriges Rikes refpe&ive För¬
myndare: och Regering- fkrifvit.

(L. S..);
PEHR BRAHE. HER VAN WRÄNGEL.

S. R. Drofs» i RiksnTarfkens fläiie.

C. GYLDENSTIBRMÄ.. G. OXENSTIERNA,
S» R*. Amin^aJ.. $♦ F, Skat-tmaftto';,

ÅXEL OXENSTIERNA,.
S- Fv, Cant-zder.-



Räntan
fk. I:p.

3 Eric Frants
fon i Glam-
faret 4 fpanl.
Tåk tekarls j.
och gården,
fom han ftår,
vårderat för

Olsf.
i Glamfare 1

anl. Bergs-
ålfe 3 fp:L

Takte karls-j,
famt gården
vårderat för

Oloff An-
dersfon på
Dammen, 9
fpanl, Tåkte-

j karls-Jord år

Ernotftåen
de Jord bru¬
kar Borg. Jö-
ran Zedrits.,
och utlagor-
ne afråknas
på hans fa-
larium.

~.Tk- i:p. »ni,•i - \

Emotftåen-
de jordh bru¬
kas af Borg
målfaren Jö-
ran Zedrits,,
och utlagor-
ne afråknas
med honom
på hans de-
putat - -

Ludv.Brandt
brukaremot-
ftåendeJord,
och afråknas
med honom

var-

itil Stadfens difpolition, blirvit afftådd bevifes af det'hös-
följande Document, under namn -af Befkied om Ter¬
mins-Jord.

Befkjed om Tormins ♦ JorcL
Skattlagda 1640. Termins-Jords handel, fom dr af Hennes

Kongl. Miij.lt dauert under Staden.
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värderar.

io>

IO:

DanielMår-
ten sfo n. pä
Dammen. 2

fpanl. Bergs-
frålfe: och. in¬

gen ting; me¬
ra,, -•

OlivfE Hin¬
der sfo n i
Lamg (Vede n
i § fpanland
Bergs- Frålfe
och gården..

): <5J.
7 10

( W

EricPårsfon
iNåfverberg
t fpanland
Bergs-Frålfe
och 21 fpanl.
panre - jord
fanit gården
värderat for

Carl N-ilsf.
iMorbygden
6 fpanl. Tåk-
tekarls - jord
ochjj i fpanl.
och 4 fnesl.
Berss- Frålfa1

2:

IC

på hans de-
putat..

Johan Pårs-
fon i Kors-

gården; beta-
ler..

Borgmåftar.
JöranZedrits
brukar Jor¬
den på fin de-
putat.

And. Mats-
fon brukar
jorden, och
defs afkomft
räknas på
hans deputat.
Eric Pärsfon

taget morflå-
ende- Jord
1648 26 Apr.
Eric Pårsf

på A fen, bru¬
kar Jorden
och defs af¬
komft räk¬
nas i hans de¬
putat., -
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med gården.

Anders Jons-
fon i Mor¬
bygden 6
fpanL Tak¬
tekarls - Jord
och gården.

Lars Peders-
fon på Sko¬
gen 5 fpan-
land obrukat
Bergs-Frålfe
famt gården
med i i Qfre
hyttan.

Anders Ols-
fon pa Sko¬
gen t fpanl.
Jord och i

gammal fhi-

10 EricPårsfon
löfl af Fader
164g.
Eric Pers-

fon på Afen
brukar Jor¬
den och defs
afkomp ft
råknas i hans
deputat.
Eric Pers-

fon lod: af Fa¬
der 1647.
Stads-Vakt-

måftar. Tho¬
mas Anders-
fon brukar
Jorden och
for defs af-
komft kårtes
på hans de :

putat.
Par Go-

valsfon Sko¬
rna k a r på
Skogen 1649
vedertaget.

B or gm. Jå-
ran Zedrits
brukar fam-
ma Jorden
och för defs
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o'ii for

MatsOlsfon
på Skogen 2
fpanl. utok-
nat Bergs-
Frålfe och et

Stolpherber-
ge fkattat for

G. Knut
Knutsfon i
V arggården
15 fpanland
Bergs - Frål-
fe,fampt gär¬
den för 100

Sal. Konung
Göftafs m:rk
i Mor fe b o,
för pant/kil-
Ung. -

Peder Ber-
tilsf. i Tvik-

ftad,gård för
Peder Nils-

fon i Stubna-

65
6

(
afkomft räk¬
nas på hans
deputat.
Borgm. Jo-

ran Zedrits
brukar fam-
ma Jord och
defs afkomft
afråknas på
hans deputat.

R ådm an

Clas Reinich
brukar Jor¬
den Morftbo
Jordh och
för defs af-
kompft af
räknas på
hans deputat.
Borgm. Jö-

ran Zedrits
brukar Jor¬
den i Varg¬
gården, der-
före afkortas

på hans de¬
putat.

Borgmåftar.
Gerdt Lår-
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re 19 fpanl.
Tågtekarls-j.
och 3 fpanl.
12 fnesh i ha-
gan, fa 111.t
Stens berge t i
11 agan, kjåll-
räppan och.
ftortåckten 11

fpanhd med
gården»
Daniel Hans¬
fon 1 'Stråten-
bo 7 fpanl.
12 fries l and
Bergs- Frålfe
för -

Knut Sta-
phansfön i
Stråten.bo 5)
fpanJand 19
fnesh. Bergs-
Frålfe med
gärden för
H. Anna i

Stråtenbo 5
fpanl. Bergs-
Fralfe och

gärden med
Tr¥ i Stråten-

j ] man brukar
bemalte Jor¬
den, och. för
defs afkomü
decerteras p'
hansdeputat

35 14

7 1:

Thomas An
dersf. Stads-
V akrmåflarc
brukar fam-
ma jordhoch
for defs af-
komft föres
på hans lön.
r r e d r i c h

Hansfon be-
tal ar

Fredric h
Hansfon be
talar..
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IO

bo hyttan for
"OlufF An-
dersfon i

Korgsarfvet,
updrog firt
hemman fom
han tilfårén-
de hafver vå-
git koppar
på. -

Eric Dajni-
elsfon i Strä-
tenho hafver
ino-en tinsh,C C '

utan en liten
jorde - lapp
kan årligen
bara 2 hopar
höö för -

Hans Olsf.
iUthanmyra
37 fpanland
Bergs-Frålfe
famt gården

8 —

10

Emotftåen-
dejordh haf¬
ver MatsOls-
fon i Korgs¬
gården och
Nils- Månsf.
ibid. inlöft,
och derfore

I g i fv i t Rå-
koppar, hvil-
ken Borgm.
Jör. Zedrits
hafver emot-

tagit.
Gerdt Lår¬

man upbur.
12-8 m. 1645.

Defsafkomlt
upbår Staden
folf.

I 2
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10

IO

ibid. för

: Noch Hans
Olsfon i U-
thanmyra
b e r a 1 n in g.
gifvit Bonde¬
berg.

40

Rasmus Jo-
ensfon i Kå¬
raret Gärd
och 5 FriesL
Jord Bergs-
Frålfe- 1:5.^
Mat-s Eri.cs-
fons ibid.. 5
fpanl; Bergs-
Fral fö Få ock
Gården for
6: 10 •

Jöran Mats-
fon ibid..
,en gammal
ftugu för. 15 -

Eric Jörans-
fon på Sko¬
gen en gam¬
mal ftugu och
bood for

Oluf Kåp-
parfla gare i
Jilletåckt 10I

10

12

Rådman Jo¬
han Vant-
feber brukar
fa-mma Jord
och defs af-
komft föres
på hans- lön.

Emorftäen¬

de Jord öch
huus i Kår. a-

re hafver Per
Matsfon i kä¬
rare köpt på
2 års tidh til
at betala och
löfa i koppar.
1646 Fader
upburit-

10

ra* —
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15

10

fpan land och
Cx ar den.

Anders Ols-
fon Oxfen i
Sremnare 3f
.fpanl., Jordh
och Gården
'NB.1648.den
2 Ang..betalt
3. R:dah.

; Bengt Pers-
jfon pä Löp-
iholns Gärd

Jöran Jö-
ransfon i Ko-
p a 1* et i i 2
fpanl.. Jordh
i> hall och 2~

bodar for
NB. fages, at
Hans Måns-
fon brukar,
der..

Oluf Nilsf.
iKlingsboda.

Eric Rufk
i. Bergsgår¬
dens Gårdh
för -

Hans Tho-
mesf.i Bergh

13 15
L ud'vic i

Brandt«

4. 10

i

I 3:
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2 fp:l. Bergs-
Frålfe och
Gård för

Göran Ols-
fon i Gasfare
2 (p a n 1 a n d
Bergs Frålfe
Jord för
Eric Mäns

fon i Ullevi
ken lo fpanl.
Jord Bergs
Frålfe i un¬

derpant; oan
fedt, at han
förväntar til-
gift.

Eric Stensf.
på Olandh
Innandöme ,

efter Inven¬
tarium til 791
dal.Kopp:mt
koppar 84 d.
fom inventa-
rii- längden
folio vidare
utvifar.

Lem mich
Matsfon på
Fahlun7fp:l.

10 13

IO ;

Rådm.Hans
Hille år (am¬
ma Jordh ac
corderat för
defs afkomft
på hans De¬
putat.

Hans Hille
löd: 16490dl
1650.

Mårt, Lars
fon hafver

inlöft emot-'



) 7' cffSt
°flö°

I O'

24

it fnesland
Bergs Frålfe,
0 c ii 91 fp an
l:d denflogh,
med gården
der hos i
Griifris famt

Garden på
Fah lim for

j
Jöran Rufk!

1 flugit1 her-
berge för
lians Erics-1

fon i Hanrö
r g fpanland i
Brunbo och

gården dar-
f a m m a d å-
de§> famt 2

Byggmngarj
i Gården 1

Hanrö. i 16

Oluf An-
dersfon på
A fen i gam¬
mal dugu r ■
liten kiällareg
i Stolpher- j
berge, 1 bod,'

16

G

ila ende lå¬
genhet och
der på lefrert
tii Borgrnåd.
Jor. Zedrits
uti koppar.

1646' lefvé-
ert til Fader

Gerdt Lår-
man.

Kadm.Finns
Ericsfon ål-
jord. tildelt
och för defs
afkornft på
hans deputat
fört - -

1648 ocb
1649 löd af
Hans Hansf.
och O luff
Hansfon iÖ-
ffanfors.

22 —

2 8

Sander Run
bekommit til
fkånks af B.
L å r m a n ,

hvilketBorg.
Gerdt Lår¬
man bekom'

10

18

r li-



cü^ib
W

i litet Iterhus
och i ftali
for - -

) 72 (

Mats TyJk
i Öftanfofs
får • -

Eric Jonsl.
pä Slaggen
i gammal Itu
gu i bod föi
Anders Nils-
fon vid gruf-
van.

M å r t h e n

Berg-h i Ma-
fare.

3 —

— 12

11

af Staden för
litt omak han
hade öfver
Stadens räk¬

ningar 1644
164500h 1646

Ähr 1646
d. 240ctobr.
blef emotftå-
ende Gård,
efter den al-
deles förfal¬
len var, fåld
til Mol-
nare for 100

dal. - 11

Den-

v ^



cS8s '"i ty 2 ( cMq
W •/ /.J V ^ö3

Denna Termins Jord beftod dels afBergsfrålfe, dels
Tågtekarls , dels Pant- Jord, och kunde fåleds icke
miita fine en gång undfångne Privilegier,! ehuru den
blifvit lemnad til gal ds betalning; utan beholt fin förra
natur, då den åter inloffes af Bergsmannen, lika fom den
tiden, då den var under Magiftraftens och Borgerfka-
pets i Fahlun Difpofition.

Beträffande-dfen Jord, Pom genom Donationer bekom¬
mit Bergsfrålfe Rättigheten; fä har det varit -en allmån
plågfed hos Sveriges Konungar , at då någon gort fig
förtjent af fin Öfverhet, belöntes han med viflä KongL
Privilegier, eller ock gods och Hemman, hvarifrån tvif-
vels utan hårftamrna de flefte adeliga Frålfen; Och tor¬
de vi åfvenledes finna det Bergsfrålfe friheten härigenom,
upkomrnit. Denna frikoflighet har dock måtteligen blif¬
vit funnen vid St. Kopparberget; Dock veta vi, at nå-
g-re förtjente mån åfven blifvit dårffådes på forenåmde
fått belönre; Hvaribland man finner Affefforn i Kongl.
Bergs-Collegio och Bergmåftaren vid St. Kopparberget
Herr Hans Phil. Lybecker, fom val af Dr. Chrifiina cL
6 Sept. 1648 (t) medelff fkånk och Donation erhållit

K un-

(t) Vi Chriftina med, Guds JVäde, Sveriges, Götbes ock
Vandes utkomde Drottning och Arf- Furftinna, Stor-Fur-
{linnet til Finland, Havtiginna til Eftland och Carelen, Frö¬
ken bfver Ingermanland. Göre viiterligit, at ändock Vi jbr
detta och af d. 20 OBvbris näßförledit år, mande under
Bergs-Frdlfes frihet och villkor Jkänka och donera Var Tr&
Underfäte och Bergmaßare, ärlig och förßändig Hans Phi-
lip Lybecker, ett Skatte• Hemman Fagerßad benämt, uti Kop•
parbergslagen och Tuna Scckn beläget, likväl fåfom han
Hans Lybecker bemålte Hemman for färdeks orfaker (kull
federmera hafver maß afftä; Altja pä thet han likväl Var
Gunft och benägenhet värkeligen viå hafva at åtnjuta, dy
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under Bergsfrålfe Frihet och vilkor et Skatte" Hemman
Fao-erftad benåmt, uti Kopparbergs Låhn och Tuna Sokn
beläget; likväl och fom bemalte Bergmåftare förena im de
Hemman for fårdeles orfaker måft afflå; Altfå på det
han verkeligen matte åtnjuta Hennes Kon gl. Majas gunft

och

, hafve Fi fårbemålte Hemman Fager(Iad unt, fiiånkt och
gifvit i efter fom Fi bårmed, och i detta Fart öpna Brefs
kraft, mne, fkånke och gifve merbemälte Hans Philip Lü¬
becker efterfkrefue Hemman uti förhemmte Tana Sockn hela-
gne neml Hangsarf, Kolfnäs och Skvåddarehnckan, med all
dertil ly kände ägor och lägenheter , i hus, jord, hytta,
or/6 ßjuf fifie och fiße-vattn j och alle andre tillägor [om
af ålder dertil lydt och legat hafva, t??/ ligga eller härefter
med lag och dom tilvinnas kunna, for ßg, fin Huflru och
Arfvingar, under evårdeligit Bergs Frdlfe och dcfs conditio'
ner, ut njuta, bruka och oqvald behälla} tfbfÄ icke hafva
mngt bemalte hemman någon af Adelen och Frätfemän at
förfälja, pantfättja, eller bortbyta, utan uti deras nödtvång
til den, fom det under rätt Bergs Frälfes villkor, beßtta ocb
häfda vill och kan* For bjude fortbenfiull alle fom Ofs med
börfamhet och lydno förplicktade äro, ocb for Får fkttll vele
och fkole göra och lata, at t ilfoga henr.te Hans Philip Lybcc-
ker hans Huflru eller Arfvingar häremot hinder , men eller
förfång, i någon måtto, nu eller i tillkommande tiderTil
yttermera visfo bafve Fi detta med egen hand under(frifvit
och Fart Se/ref vitterligt härunder fatta låtit, Gifvit i
Stockholm den f dagen uti Septem kr is manad, är efter Cbri-
ßi bbrJ, Ett Tufende, Sexhundrade och på det Fyrationde
och Åttonde,

CHRISTINA.
: a . * a« so .. . ./.
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och "bénagenhet unnes, fkånkes och gifves merbemålte
Hans Philip Lybecker följande Hemman uti Tuna Soka
belågne ,neral. Hangsarf, Kolfnås och Skraddarebacken,
at under evärdeligt Bergsfrålié njuta, bruka och behålla
med de conditioner, .fem för .alla Bergsfrålfe Friheter
,åro utftakadé.

§• '2.
0171 de Bergs -Frätfe Jorden åtföljande Förmåner

oi h (liyldigheter.
Med Bergsfralfe - Jord förftås fa dan e egendomar,

fem, för at tillkynda Bergsvåfendet af de adlare metaller
någon förmån och nytta, åro med viffa fynnerliga För¬
måner och fkyldigheter priviJigerade. Hvad fäleds be¬
träffar de Bergsfralfe ågendomar, fem vid Stora Koppar¬
berget lig behnna, få åro de få i anledning af de hand¬
lingar och Documenter, fem uti detta åmne hafva ifatt
at igenfinnas, fårat åfven af vedertagen praxi , med föl¬
jande Förmåner benådade. Nemhgen Skatte Kohls Rän¬
tans lefvererande år en befrielfe, hvaraf Bergsfralfe Hem¬
mans ågare aldeles ingen tunga och laft vidkännas, fem
likvål för de andre dervid belägne Skatte-Hemman år
en fkyldighet, at få val för Jordeboks fem Qy.arntulls
Råntan erlågga Kohl, fem år at intaga af K. Carl den i2:s
gifne Ref. d. Demotica uti Turkiet d. 27 Martii 1713.
pag. 589 K. B. O. För Rufttjenlfens prafeerande åro deffe
Bergsfralfe ågendomar frikallade , genom K. Guflaf A-
dolphs Nådiga Refolution, på Rultetjenfts eftergiften d.
27 Nov. 1612 (11) deruti dock likvål Kongl. Maj:ts Nå-

K 2 digft

(u) Den rußtjenß, fom J idber och fammaledes utlwf»
ver befvåre, och therhos ödmjukeligen begiäre\at blifva ther-
af medh, Ja bajve Vi ock i then måttan idbers Jampteli^e
begäran anjedt, och vele idber nu hårejter dkärmed hajve
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digft fig förbehållit Mftärne. Likaledes åro defTe Heti>
man frikallade for all-iitfkrifning, enligir Ax. Qxenftjeo--
nas och Johan- Schytres Bref til Carl Bonde. d. 17 Jul ii
1618. Co in ofvan-före-pag. 14. år anförde. Vidare. åroBergs-
frålfe egendomar alde le s jfrikallade frän. Kneekterjenften,
ech det för Bergverkets idkeliga bruk jfkuil r form år at
intaga af Kongl. Majrts Nådiga Refolution och Förkla-
ring på Landshöfdingens öfver Stora Kopparbergs La-
gen Adel' och Välborne Herr Johan Beretidcs inlefve-
rerade p 11 nöter dat. Stockholm d.-2"8 Aug. 1643 ö- 7. v).
Benna Förmånen ftadfåftätlfes åar ytterligare, genom Kongl.
Maj:ts< Svar och. Refolution , dar. Ljungby d. 12 Nov..
1679 ( Xx) UPP^ Ofver.ltcns vid-Dahl Regementet Ädel
och Vålbördig Hans- Krufes- ingifne underdånige. Me¬
morial, huru. vid recruteringen. af defs-anförtrodde Ra—

. gemente förhållas {kulle; med. de nye Bergs-Frålfen. uti;
Kopparbergs Lag~en och. Ofterdaiarne.

Detta Kongl. Maj:ts- förordnande om frihet från;
Knecktetjenfiem canfir.m.era.des> ån. vidare, igynom Kongl...

Majrts;
förfkonade j allenaß■ ähr Vär nådige begäran til idbcr famp»
teligen, at jf ve le vare obefvärade och• opiat ty Off haftarne,.

(v) Efter Kongl. Maj,t påminner, at hos Allmogen i Da¬
larne ar en aIImen' klaga deröfver, at de vid knekte tjenften<
bli) 'va for mycket befvårade, bvarfore Jädan klaga nagorle--
des at' afbjelpa eraktar Kongl. Maj.t fkåligit och fig där¬
hän fårklarar} at alle, eho de ock äro, Frålfe eller ßrlaute'
jliola hjelpa, efter proportionen, och- baün Knechte tjenßenvid' mackt, och til fkjutsfärden fvira, lika fobi fordom, den
tid contraElet om Knektebället i Dalarne gjordes,, varit baf-
very allenuß mäge der fom under Bergs - Frälfe-komne äro)
för Bergverkens idkeliga: bruk jkulft. vara* ierjbre exeinpt ocF
frikaIlade.

fr) Sel pag2^g, i Bergs-Ordh..
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Maj:ts Nådiga Refolurion ach Förklaring* pade lmderdå■-
nige B c (V å rspunSt er, fom Dircdt. Ärlig: och Förhand ig.
Zacharias Unesfon uppå de 24, ålftas famt Menige Kop¬
parbergs -Lagens* vägnar, vid Riksdagen inlefvererat, gif-
ven Stockholm, d. 10» Dec. 1.680. (j/) uti 7,. §.

Bergs - Fralle friheten gör defta ågendomomar fri-
kallade från all Rronotjonde, (a-). I ftåliet för Kyrko-
rjonde betalas vifs fumma i penningar efter dem öfver-
eoskommelfe,-fom med hvarje Sokn derom blifvit träf¬
fad, få fom til Exempel: Paftor i Wika Sokn har af hvar¬
je Spanland Bergs--Fralfe. Jord: 16 öro k;mt, Gapelianen
8 öre och:Klåckaran 4c öre dito mynt. Paftor i Stind-
borns Sokn, fom» tillika upbår Capelians: oeh Klåckare
rättigheterna, undfår 21 öre k;mt af Spanlanden. I: Afpe-
boda-- erhåller Paftor 8... a 12' öre och Gapel lanen. 12 öre

■ k:mr; Kommandes-: Spannclanden at för denna utgift be-*
råknas efter 1686" års - Ref, hvilken våk finnes förnyad
år 1759; men allenaft til» ågarenas namn«*, litan någon
den ringafte-Förändring uti Jordatalet, efter fom högaÖfverheren Allernådigft förfåkrat,, det denna. Jord icke
fkal någonfin åndras, eller någon ny refning den öf-
vergå. Til-följe, af Konung Gtiftaf Adolphs för Fahlu
Stad Allernådigft utfärdade Privilegier, af år 1:624. år uti
fl §.ftadgat (aa<) det alla Bergsmän, ehvareft de boéa-

K 3. des.

(j) Kongl. Mnj\t vill låta bero vid' defs Kongl. Refo-
lut lon af, A:o 1679 d. uNovembr. angående de Nya Bergs*Era Ifen..

(z) Öl. N/iueleri Difp: pag. egg

(aa) Ocb hafve Pd vädigll tillåtit, at hela Kopparbergs*
SockUf få ock\ alle Kopparbergsinan',' e/Svar tfse boende år o,,
med all Kyrkoherde vänta ocb rättighet, Ja håreftet , [om>
bartils, mage ligga til Stadfens. eller Kopparbergs Soekft ,7
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des åro,Jkola lyda til Fahlu Stads eller Kopparbergs
Sokn med all Kyrkoherde ränta och rättighet ; I an¬
ledning hvaraf Bergs-Lagen öfverenskommit med lin
Kyrkoherde > at i ftället för tionde lemna honom uti et
for alt 15 Skeppund koppar,in natura.. Skjutsfärds pen¬
ningar utgöras icke heller af Bergs'-Frålfe ågendomar-
ne, förmodeligen derföre, at ganlka .-mycken .tilgang på
häftar erfordras til Bergsbrukets fullkomliga drifvan¬
de; fåfom ock de, äfven för forenåmde orfak, åro i-
från Skiutshållning och gaftgifveri undan tagne.

Sedan jag nu omförmålt de Förmåner, hvaraf
Bergs - Frålfe ågendomarne åro delaktige, kommer äf¬
ven at förklaras de Ikyldigheter, fom ä förberördeJord
dels åro Händige, dels vid vifta tilfållen åläggas. Der-
ibland räknas förftDurchtogs penningar,(#£) fom i o freds-
tider blifvit af Bergs-Frålfe Hemman utbetalte; ehuru de
dock likväl både vid Finfka och Pommer (ka Krigen
voro derifrån fritagne. Som det efter Bergs -Frålfes råt¬
ta förftånd åligger defla ågendemarftat, då de icke bruk-
te Grufvedelar, eller voro i Bergslagens tjenft, få (kul¬
le de tjena Grufvan med jordrymningar och gråbergs
brytande utur de djupaft igenfallné rummen ; En fådan
ikyldighet hafva äfven Bergs • Frålfe Jordägare på det
fåttet upfylt, at för hvarje Spanland jord (kulle trenne
dagsverken med håft och karl om året vid Grufvan för-

• råttas;Men fom detta funnits för dem mycket bördofamt,
få har det-igenom Kongl.MajrftsNådige Refolution gifven
Stockh. i Rådkammaren d. 17 April 1729, i §. 9.(rf), få-

lun-

fåfoyi oek Bergsmansgillet och Bergsmannen tilJarntna .Kyr¬
ka flårßa rättigheten hafva fkole. &c,

(bh) Herr And - - Smals Difput. pag, 49,
(cc) Hvad får åfrigit angår tjentlen och dagsverken til

Grufvan af dem, fom innebafva Bergs Frålfen, men ej un-
derhåUa Grufvedelar; Sa, emedan Bergslagen (ig beklagar,
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lunda blifvit "ändrat; at ehuru defle Dagsvårken vid gruf-
van af de Bergs-Frålfe ågendomar borde utgöras, hvilka
icke underhöllo Grufvedelar; Dock fom det befants for
dem vara alt for odrågeligit, och det likväl vore lkåligit,at
grufvan af desfe Bergs-Frålfe innehafvare borde njuta nå¬
gon tjenft och nytta; Fördenfkull åro de ålagde, at i flållet
för Dagsverken hugga et ftafrum ved för hvarje Spanland
på Daglöfetågten. Vidare, ibland de fkyldigheter, fom
deffa ågendomar åligga, år åfven Kyrko - och Pråfte-
gårds byggnad, famt våglagning. Utom defs tilkommer
dem at betala Scholx och Soknepen ingår til en af Col-
legerne vid Fahlu Trivial Schola, 12 öre k:mt om året;
Gollega Clallis Tertise upbår della penningar af Sverd-
fio, Clallis Secundae af Vika Sokn, Clallis i:mae af Asbo,
famt Cantor af Sundborns Sokn; Flvarjemte förenåmde
Perfoner njuta famma rättigheter af Fahlu Stad och
Kopparbergs Soken. Den förnåmfta och hufvudfakliga-fte Ikyldigheten för Bergs-Frålfe friheten, år dock at
betjena grufvan med alla de behofver, fom den kan haf-
va af nöden.. Nu förtiden , då Grufvans afkomft år

ßör-

at de af byart fpanneland årligen erfordrade trenne dags¬verken med haft och karl, [kola falla alt for odrågelige,hvarföre de icke heller kunnat utgöras, och likväl fkdligt dr,
at Grufvan af Jadane Bergs-Frdlfes innehafvare må njuta
ndgon tjenft och nytta ; forden/kull har Kongl. Maft i Nå¬
der velat bifalla Bergslagens gifne för/lag, få. at Jlike Bergs-Frålfe - dgare mage vara {kyld/ge, at for tvärt fpanland
Bergs Frålfe Jord årligen hugga et ftafrum ved på Daglöfe
tagten) utan betalning.

FRIEDRICH.
O. CEDERSTRÖM.
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Förre ån defs påkoFnad, kanna Bergs -Frilfe ågarena
ingen laF och runga af den na ålagde ikyldigheten; Men
fkulFe man föreFålla % et få bekiageligit fali.,fam det
hvilket år 1687 hånde , få torde deife ågendomar få
erfara at deras förmåner emot deras Ikyldighcrer, uti
en fådan hån del fe , icke å-ro ibland de FörFe. Den
förändring, fom vid detta olyckliga bergsfallet verka¬
de på Grufvedelarnas indelande pä Bergs-Frålfe Jorden
kommer uti nåIla §. at förklaras.

Til iiut torde dock något få nämnas om Bergs-Frål-
fe Jordens be.fkaffenhet i an feen de til fin culttir. At,
ehuru åkerbruket derFådes val nyttjas til fådesvåxt, dock
upbrukas gräsväxten i Förre mån, til håFarnas un¬
derhåll, hvilkas nytta i fynnerhet å denna orren år af
högfta nödvändighet; Och fam denna (lags cultur til de
förenåmde behof icke ritan både mycken kåFnad och
Frångt arbete förråttas, få tyckes Oyidius bc.fkrifvit
den då han fJunger-:

FertiHs affiduo fi non renovetuv arotro,
Fil nifi cum jpinis gramen babebit agtr,

§• 3.
Om de Forfok,fo?nvid Kon. Carl den Xhs Reducfion

gardes med Bergsfrålfe - jorden.
At ingå uti de fkål oeh orfaker, fom åFadkom¬

mit de fårfkilte hos ofs fkedde reduktioner af gods oe'h
Hemman, fom antingen genom Donationer eller För-
pantningar blifvit fkilde ifrån Kronan, år icke hår mit
ändamål; .uran endaF, at omförmåla, ,hvad verkan des-
fe Reduktioner haft pä de vid Stora Kopparberget .be-
fintelige Bergs-Frilfe ågendomar. Utajf den anledning-
man hafver af de få A£fer och Docum en ter, fom til
detta ämnets uplyfande hafva Fatt at erhållas, fynes ,

fom
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fom (kulle Bergs- Frålfe ågendomarne, under påflående
Reduktion, likväl hafva med mycken mildhet blifvit an-
fedde; efter fom det funnits lika betånkligit, at vid dem
göra någon andring, fom all annan för Riket betydelig
fiyrcka, hvarigenom i fynnerhet afraden af Stora Kop¬
parbergs Grufva fkulle kunna komma, at affladna.

Det fom fåledes uti detta fall, om Bergs-Frålfe å-
gendomarnes befriande ifrån Reduktion, i fynnerhet fö¬
rekommer, at anmårka, år K. Carl Guftafs Nådiga gif-
ne Refolution dat. Fredriesborg på Zeeland d. 12 Aug.
16)9,uti BergsOrd. pag. 214, på Kopparbergs Lagens
underdåniga anfökning, at alt Bergs-Frålfe måtte blif-
va,fom det förr varit orördt; hvartil Kongl. Maj:t gif-
vit fit Nådiga Bifall, at Bergs-Frålfct, fom under Koppar¬
bergs Grufva forterar^ och hvarå Grufvedelar åro lag-
de, jemvål ock de Magiftratem i Fahlun tilflagne in¬
trader, måtte tillika med Termins och Tågtekarls Ftem-
manen förblifva fåfom der förr varit' hafver. De fkåi
och orfaker, fom den tilförordnande Reduktions Com-
milfion til K. Carl XI:te federmera i underdånighet inbe¬
rättat, angående befkaffenheten af de Donationer under
Bergs-frålfe vilkor, och fom til Donatarierne med få-
dant förord blifvit gifne, at i god och ond tid under¬
hålla Gri^fvedel vid Stora Kopparbergs Grufva, finnas
anförde i Kongl. Majrfis Nådige Bref dar. Stockholm
d. 14 Sepr. 1685 (dd) och det af den anledning, efter

L fom

{det) Carl med Guds Näde £fc.
Vår [ynnerhga ynned och nådiga benägenhet £fc. Qfs berät¬
tar t underdånighet vår ReduSiions • Commiffion, huruledes i-
bland dem alt med bilagor, fom Landshofdingen Duvall haf¬
ver infåndt ijrdn Kopparbergs Laim ^ angående åt[killige gods
dårfammäflådes, finnes en flor dehl donationer under Bergs-
Frälfes hvilkor, fom åro af den befkaffenhet, at Donata
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fom Bergs-Frålfe frilieterne:på delfeågendomar blifvit
på få olika fått, forvårfvade, nemligen en del blifvit be¬
nådade med råntan af deras: egne eller andras Skatte-
Hemman, i den afTikt at i både ond och god: tid un¬derhålla villa grufvedelar, och åter en, ftor del köptetil Bergs - Frålfe fåfom Krono-Tågtekarls - och. Termins
Jorden; få låra förmodeligen defie puncter, fom KonghMaj:ts Reduktions Commifiion anfört, varit det råttefnö-
re, hvarigenom: Bergs - Frålfe ågarena blifvet omfin ågendom förfåkrade.. Men. det fom i fynnerhet bi¬behållit delfa ågendomar vid lin Frålfe frihet finna, vi
uti Grufvedelarne.. Tv näppeligen, torde Stora Koppar¬bergs Grufva hafva närmare varit, fin undergäng, ån dådet nog bekante ftora bergsfallet timade.d.,24 Junii i687vdå Grufvan, måfte likafom å ny.o uptagas.. Agarena afFjerde:-parterne hade. då,, at tänka på en-fåker förluft,i ftlllet för de eljeft väntat en drågtig Grufvans afkomlh.Hvar och en fådam Fjerde. parts ägare var. då; mera om-

tänkt,
rierne mäße i god och ond tid underhäUa Grtifvedehl vid Sto*
ra Kopparberget, och Jom Vi intet veta r huruvida fiikaBergs-Fraljen tberemot underhäUa och prceftera^ hvad dem ef-ter Förordningen åligger;. Altfa Irefa lie- Vi Eder härmed
nädéliren, at J derefier läten ranfika, noga tilfeendes\ aticke någon det' nnfsbrukar rutan dt hvar och en fullgör finphgt emot flik frihets åtnjutelfe, och af de y fom med' nägonforfummelfe bdr ut innan- beträdes, tillhör ligen mage plicktaderofver„ Hvarmed förrättes thet; fom Ofs länder til nådigtbehag.. Och Vi befaUe Eder Gud Alsmägtig fynnerligen,nidéligen. Stockholm d. , 14 Sept. A o 1,685..

carolus;
ER. LINDSCHÖLD.
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tänkt, huru han D^ulle undßippa denna lin ågendom,
ån at föka defs bibehållande. Der berättas, vid detra
olyckliga tilfållet, at om någon då ville emortaga en
Grufvedel til nyttjande, undfeck en ;fådan af förra äga¬
ren et ftop ohl och en rulla tobak.

I mediertid hånde dock det, ar en ftor del af fjer-
de parteme lemnades öde; och fortfarandet deraf hade
fnart åemnat Grufvan i famma tilftånd. .Man var få-
ledes angelägen, ar åter få grufvan uptagen. Det be¬
rodde nu endaii på fåttet, huru det fkulle verkftållas.
Bergs -Frålfe Jorden -och Fjerde parrerne hade förur va¬
rit ofkiljaktigey Och de kunde nu icke heller, utan med
Grufvans totala undergång, der i från föndras. Det räk¬
nades for en ftrång fl^yldighet, då grufvedelarne, i an¬
ledning håraf, indeltes på.Bergs- Frålfe Hemmanen, fom
intages af Kongl. Bergs - Collegii Bref d. 23. Februa-
rii i6g6 (ee) och ..famma Kongl..CollegiLBref d. 3. April,

. - - L :i 1691.

(ee) Välbetrodde Bergmäftare Eric ErsJon
Vi bafve af Eder ankomne ßirifvelfe utaf d. 20 Febr. naß»
ledne förnummit, buruledes for i är det ordinarie dubblet hl'
tet har kunnat pä den tid, fom eljefl vanligit varit, vinna
ßn fortgäng, efter ännu ungefär hundrade fjerdeparter [ko¬
la (lä tillbaka, fom vederbörande intet bafva kunnat ßälla
nöjaktig caution forey Men fäfom, ä Eder ämbetes vägnar,
fä väl igenom nöjaktige Cautioner åligger, at fkaffa Hans
Kongl Maj\t for Defs afrad tillbörlig fäkerbet, fäfom ock
för all ting ajböjaj at inga fierdepartcr blifva öde l mnade\
Altfä är härmed Collegii befallnings at jl uti desfe ärender
föker Eder fkyldigbets pligt, at fullgöra, änteligen fä lagan¬des , at Hans Kongl. Maj\ts interefje, bvarken igenom cau-tionens ofäkerbet för afraden eller igenom fjerdeparters öde-lemnande pä nägot fätt kommer at lida. Vi fkulle fuller
bögß önfka, at de, Jom nu för tiden äga delar i Grufvan,
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169-1. (ff); Do:k til lindring uti Afradens betalande, och
at den måtte gå fult ut, och i råttan tid erläggas, har

K.

blifve dervid behäldne; men der omöjeligt för dem vore, at
fkaffa för ßg Jufficiente cautioncr, dä mäße J änteligen fa
taga, at andre förmögnare tages i fallet, [om Caution för
afraden praßera hinna, tvifantes Fi intet, at ju fädane
dera orten lära vara tilfinnandes, emedan mimge däribland
fkola vara, [om äga Bergs-Frälfe-Jord och inga Grufve-de-
lar idka f bvilka emot den frihet de njutet hafva, och än
njuta, förplicktade äro grufvedelar antaga; m, m. Och be¬
falle Eder Gud Alsmågtig. Stockholm d. 23 Febr. 1686»

På. det Kongl.. Bergs-Collegii vagnar..
FABIAN WREDE.

N. KANTERHIELM. JAC. BURE.
J, NOLANWEHR. D. FAXELL.

Rob. Kinninmundt.

(ff) Får■ det andra, lovad de vacante Grufvedelarne vid¬
kommer , fä hafve J med all. flit at tillfe, huru de famme e-
mot caution mage igen varda uptagne, befimiandes Colleghim
bäde billigt och fkäligt, at aldenftnnd med Bergs • Frälfe-

friheterne Jörnemligaß är anfedt til Grufvans flyrka och
underßod, det bör icke allenaß de, fom ringa Grufve - delar
innehafva, or/; deremot äga anfenlig Bergs-Frälfe-Jord, w
plicktige, /2# emottaga fä ßora grufvedelar, /o»? kunna Jva-
ra tilfyüeß emot Bergs Frä/fe-Jorden, utan ock de, bvilka
fuller äga nägon Bergs - FräIfe Jord , men deremot altsinge
Grufvedelar idka, hafvandcs härtils gordt dagsverken der-
fåre til Grufvan, bvilka äter, 'igenom Grufvedelarnas emot'
tagande , J>amma dagsverken flippa kunna 3 det J dem, fom
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K. Carl. XI:te,genom Nådig fkrifvelfe, af Stockholrn å,
p. Febr. 1692 ( gg) til Defs Cammar och Bergs -Colle-
gium gifvit nådigt tilhånd, at betala afraden i malm, i
hållet for det, fom hårutinnan tilfårene varit brukeligit;.
och at de altfå framgent utan åtal rnåge få behålla fjelf-

L 3 va

det angår ^ vederbörligen förebåda kunna, Stockholm d. 3
Apr, 169 r.

Uppå Kongl. Bergs-Collegii vagnar.
FABIAN WREDE*

JAC. BURE. J. NOLANWEHR.
URBAN HJERNE. ROB. KINNINMUNDT.

Joh. Grubb.
(gg) Carl med Guds Nåde

Vår fyrmerliga ynnefl och nådiga benägenhet med Gud Als-
711ägtig , Tro-Män och T]enare, Refpeälive Vare Råd ^ Her¬
rar Grefvar, få ock Cammar-Råd och fimtel. Ajfejforer uti
Vårt Bergs-Co llegio.

Dock lefver Bergslagen i den underdånige for-
tro/lan, at fom pä thet Jattet Vårt ajrad fullt och i rät-
tan tid formodeligen erlägges, och Bergslagen i flållet for
det, fom härutinnan tilforene varit brukeligit, må antaga
Rg denne utgiften i malm-i förnemligaß derigenom at hem
frias ifrån det äfventyr och tunga afradens är läggande på
förre maneret, at the altfå framgent, utan gravatton eller
åtaV måge få behälla fjelfva grunden eller ränte friheten af
de ägor, fom den ena eller andra härtils pä hvarjehanda
fatt, Grufvan til bjelp och underflod, under Bergs-Fvälfe-
frihet varit forlänte, hvilket expedient jemväl jl for Eder
def finne vara det Jäkrafle - - ; Altfå vele Vi ock der-
til i nåder hafva jamtykt - - Och Vi befalle Uder-



'££§> ) 0° V

va grunden aF de ågor, fom de på hvarjehanda fått gruf-
van til hjelp <och underllöd, under Bergs-Frålfe Friheterhållit. Varandes detta tillika et gällande fkål at uti
få befkafFade omftåndigheter, befria delfa ågendomarifrån reduction. K. Card XI:s Nådiga Bref dat. Stock¬
holm d. 12. Febr. 1692. (hh) til deis tilForordnade Re-

du-

Gud Alsmågtig fynneÜigen, Nådeugen. .Af Stockholm , d.
9 Febr. 1692.

CARQLUS.
CARL PIPER.

(Ub) Carl med Guds Nåde Wc,
Vav jynnerliga ynnefl och nådiga benågenhet med Gud Als-
mägtig, Tvo Män och Tjenare, RefpéSlive Fåre Råd, Her¬
rar Grefvar, Landshofdinge och :DtreElor, få ock fwttelige
Deputerade til-det åtevflående RediiElions verkets fullkomli¬
ga afflutande; Såfom O/s andvages, at Bergs - Frålfe fjor¬den [kal vara af mycken annan natur ocb egenfkap , ån an¬
dra ägor däromkring på landet, i det Poffefforerne meren¬
dels icke utan flor bekåftnad hafva upgråfvit ägorne af hår¬
da flenbackar, marek och mo , och jedermera med någon fri¬het blifvit anfedde, på det de derigenom få mycket bättre
måtte kunna underhålla bruket och nådige baßar ,til kbrslor-
ties befordran, få at famma Bergs - Frälfe - Jord for tiden
fkal falla Pofefforn ja dyr och koflbar, at han (ig fjelf in¬
tet kan betala, dertil med fkal igenom Grufvans ojrugtfam-het mången Bergsman vara få af hg kommen, at han vida¬
re icke mägtar någon Grufvedel underhålla, utan åro Gruf-vedelarne fåleds blefne ledige, hvilka på annat fått icke kun¬
na forforjas eller befättjas, ån fåmedelfl, at mant dem harmaß indela på Bergs Frålfe Jorden emot vanligbeten och of-
ver de Grufvedelarne 3 fom vederbörande tiljbrene hafva bru-
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du&lons Commiffion och af famma dato (/V) , til defs
Bergs - Collegium omformåla , huru och pg hvad fått

Kongl..
kat, hvarigenom Crediten och forftrackningen for den ofor»
mogne och fattige- nw fkal vara få fbrminfkad blefven, at
Forltigsmannen allenaß forftrdaher fä vida han af Bergs¬
mannens under bänder bafvande malm och bruk, (er fegflraxt
kunna njuta betalning s men intet pä ågendomen, efter?- han
väl märkers det Bergs■ Frälje-(forden , for den [vävbet han'
med-!fig förer ,, intet deremot gor tilfyüeßs varandes devtil
med friheten pä deras ägor pä olika fätt forvärfvad, i ty ,jemte det\at nägre äro blejne benådade med räntan af deras egne:eller andres Skattehemman, pä- det de i ond och god tid vis-
fe Gr-ufvedelär (kulle underhålla j fä äro äter-- niänge Bergs¬
mans-hemmans hv.ilka af långliga tider njutit frihet emot
afradeiJs den äboerne gifvit: af Grufvan, mi for tiden til
minfta delen i furflä acqviirenternes eUer deras ar[vingarshänder, utan genom köp och gälds bei aFing komne til an¬
dre Ja dyrt s at ägaren knappafl äger den ringade ärgåts- ■
lighet af fine nederlagde penningar s ja r icke til tre proCcn—
to , en dor dels ja kan ßje flere äro köpte til Bergs - Frdl-
fe ^ jåfom Tågtekarls fjorden, Krono-och Termins> hemman ,

Fvilka ägor medan Grufvan? intet kan kafta afraden af fig,där de ännu fkitUe beläggas med flere Grufvedelar , än til-
forene varit vanligitj lära Foffeflorne icke allenaß intet hafl
va nägot for deras köpte Bergs-Fräljefr ihet ; utan ock til
äfventyrs blifva underkaßade ßorre utgift och befvär än Bon¬
de-jfordsågorne til en dels beßigandes fig faller Bergs Frdl—
fe-jorden efter ftdda refven til nägot' anfenligit til talet ,,
men mycket ßrängare ofvergängen', än Bonde Jorden ; Får
hvilka orfakers Jkull ock Bergslagen underdånigfl anhäller?s atde mätte bhfva fbrfkonté får ofvannemde fhrdelning efter

fjerdeparterne ; men dar intet annars )kulle kunna lata Fg
gora j at de då mätte fä en ny jemnkning och Jämedclß
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Kongl. Reduftions Com million, i famråd med Kongl
Bergs-Collegii Ledamöter, fkulie lig forhälla vid utrö¬
nandet af de ornftåndigheter, fom kunde befria Bergs-
Frålfe ågendomarne ifrån Reduktion. Uti Kongl.Maj:ts
Bxef tii defs Redudtions Commillion underkaftas val

Bergs-
hviWt och ett Bergs - Frälfe - Hemman, Jä ßor Grufvedel
tilläggas, fom profvas drägeligit.. och for Creditens confer-
vation görligit, jemväl at Vi i näder ville bekräfta och con»
firmera Bergs » Lagens gamla Privilegier, angående Bergs-
Pväljerne, Ja at de alle, utaf lovad hvilkor de ock kunde va-
va, mätte frikallas ifrån ReduSlion, fä väl bärtiIs, fom til
evårdelige tider, och akid lemnas Gmfvearbetet til hjelp och
underflodjemväl at Grufvedelarnes utdelande annorlunda mät-
te anfes emellan de Donerade Bergs - Frälfe och dem, hvilka
med oneva äro liefne forfkaffade, fä ock at ingen ytterliga-
■re ref hädanefter ?nä tillåtas pd den jord, fom efter denna
tiden kan blifva nptagen-; utan efter en rättmätig propor¬
tion blifva faß och fladig ; Altfä ock emedan Vi Ofs derof-
ver icke 'väl til något viß kunna refolvera, förrän Vi om
famma ärende hafve inhämtat Edert och Värt Bergs -Colle¬
gii underdäniga betänkande5 viljandes man Juflinera at Bergs-
Frälfe af ätfkillig natur oeh beßaffenhet [kal vara jemväl for
tiden mångahanda cnera underkafiat, fä at jorden och ägor»
riß med goda fkäl (kal kanna fattas af en hel annan confi-
deration, än andra reducible gods ; Ty är härmed til Eder
Vär nådiga vilja och Befallning, at jf med Värt Bergs»
Collegio träden tilhopa och Jamma ärende med alla dervid
ioncurrevande omfländigheter, uti noga ofvervägande tagen,
fogandes vid hvavt och et moment Edra nödiga och tjenli-

fä päminnelfer, färdeles om och huru f vida det for Ofs må varaetänkligit eller nyttigt, at benåda Bergs - Lagen med den
begärte confirmation, i kraft af hvilken PoQeJforerne evärde»
ligen kunde befrias for Reäufliomn af detta Bergs Frälfe,



Ife ) B9 '(
_

Bergs - Frålfe friheten något vidare omprofvande i an-
feende til Redu&ionen • Men då man betraktar de om-

M ftån-

jamt jedim inkommandes conjun&im med Eder underdåniga,
berattelfe och betduckande deröfver. hivarmed f förratt it det
Ojs til nådigt behag länder. Och Fi befalle Eder Gud Als-
viägtig 3 Jynnerligen, nådeligen. Stockholm d. 12 Febr. 169 2.

CAROLUS.
C, PIPER.

(O) Carl med Guds nåde
Vår fynnerliga ynnefl och nådiga benägenhet med Gud Als*
mägtig, Tvo-Mån och Tjenare, Refpe&ive Fåre Råd, Her*
rar Grefvar och Prcefident, Cammar - Råd och famtl. A(fes*
föres uti Fart Bergs-Co/legio.

5. Så/om genom Griffvans ofrugtfamhet, ätfkillige Grrj
vedelar äro blefne ledige, hvilka på annat fått icke hafva
kunnat fbrjörjas ellev befåttjas, ån at man dem efter fjer-
dedelarne bar maß indela på Bergs-Frålfe-forden emot van-
digheten bfver de Grufvedelar, fom vederbörande tillforene
hafva tillträdt eller brukat, och Bergslagen nu underdanigß
anhåller, at blifva forfkont fbr ofvannemde fördelning efter
fjerdeparterne, eller ock dår intet annor ledes fküüe kunna
:fkje, at de måtte få en ny jemnhiing och fåmcdélfi hvart
och ett Bergs Frålfe'hemman fei ßor Grufvedel må tilläggas,
fom prbfvas til drågtigt, och för Creditcns confervation gör¬
ligt; jemvål at Fi täcktes bekräfta och confrmera Bergs¬
lagens gamla Privilegier, angående Bergs - Frålferne, få at
de alle, utaf bvad hvilkor de kunna vara, måtte fri1'allas i*
från Rcdu&ionen, fa väl bårtiIs, fom til evärdelige tider
och ältid lem,nas Gvufve-arbetet til hjelp och underfifd, jem¬
vål at Grufvedelavnes utdelande annorledes måtte anfes e-
uiellan de donerade Bergs-Frålfin och dem fom med onere
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ftåndigheter fom anföras i famma Kongl. Bref, tyckes ut-
flaget redan.for Bergs -Frålfe Friheten fallit fördelaktigt..

Håraf tyckes då lått vaja at Huta, der grufvedelarnas
utdelande på Bergs'Frålfe Hemmanen bidragit til Defs
frihets, bibehållande; Och, det. af det.: fkålet at det an¬

sågs,

åro för[kaffade, fa ock, at' ingen ytterligare ref dadaneftiv
må tillåtas på den jord, fom efter denne tiden kan bhfva
uptagen.y nt'an efter en rättmätig proportion blifva faß och1
ftaaig; Altfå och emedan fri med Eder befinne, afr detta kö¬
rer under vare ■ ReducHons- Deputerades fkårfådau och ut/lag*
ty bafve fri ock forbemålte ärende dithän remitterat, va- ■
rändes■ derjemtetil Eder af vårt Bergs-Collegio Vår nådige
vilja och befallning, at f tråden med ■ ofvanbemälte Eare Re¬
duclions^ Deputerade tillhopa och forbemålte ärende med alla;
dår concurrerande omßändigheter uti noga öfvervdgande ta¬
ga*, förfogandes vid hvart och ett moment• Edre nödige och
tjenlige påminnelfen, färdeles om och huru • vida för Ofs må
vora: betänkeligit eller nyttigtat benåda Bergslagen med
den Begärte c.onftrmation, i kraft af hvilken Pojfejforerne e-
vjrdeligen kunde befrias från ReduBionen af thetta Bergs-
Prålfet:. Anbelangande för det fid(la Bergslagens anförde'
klagan deröfver r at för mange Grufvedelar fiola vara in-
delte, på Bergs Frålfe -fjorden ; få larer thet famma nume¬
ra förfalla af lig Jjelft, fedan fri af d. 9 hujns, i Nåder-
hafva agreerat den for-ordnade Commißionens underdånige be¬
tänkande om afradens är läggande, och Cautions prceßerandet
rf de oförmögne Bergsmännen, flippandes Bergs ■ Frålfe - Jor¬
den defsmedelß, de uppå famma indelte ledige Grufvedelar-
ne, och befrias derjemte de oförmögne Bergsmännen ifrån
Cautions pr&ßerande, hvarmed de hartils varit befvårade.
Detta år hvad fri for godt funnit Eder til nådigt fvar \
uppå i ofvanbemåltz: Eder Jlrifve/feat meddela )jvilket J
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fågs for et fort onus, fom alldrig kunnat blifva jorden
ålagd, om den på något fått blifvit underkaftad redu&ion.
i Fjerde parterne .hafva dock nu, i fednare tider, blif¬
vit mera begärlige, fom kan af deras nu varande vårde
utrönas; då de nu icke fåljas for mindre ån 15 å 1800.
dal. k:mt; hvarföre ock en flor del Bergs • Frålfe Jord¬
ägare icke hafva grufvedelar.

;Om Bergs - Frålfe frihetens råtta förhand , efter
den få .mycket kommit i mörker, har Konung Carl
d. XI:te likvål velat göra fig noga underrättad, fom
fes af nåh förut citerade Kongl. .Maj:ts Nådige Bref
d. 12. Febr. 1692. til defs Reducfions Commillion och
defs Bergs - Collegium, hvilka gemenfamt.uti et famman-
tråde fkulle efterfe med hvad vilkor agaren a haraf .fått
och innehade fina ågendomar. De orfaker , fom gordt
detta underfökandet få långvarigt, at det kommit i glöm-
fkan med defs i verket hållande, åro mig obekante. Och
finnes ingen ting uti underfökandet om delfa ågendo¬
mar vara vidrört, förån d. 5 ,Sept. 1706 (kk)0 då Kongl.

M 2 Re-

hajve, at (lalla Eder til Lorfam efterrattelfe; Och Vi be~
falle Eder Gud Alsmågtigfjynnerligen, .nådeligen, -Stock*
holm d. 12 Febr. Anno 1692.

CAllOLUS.
C. PIPER.

(kk) Hégvålborne Herr Grefve, Kongl. Maj'.ts Råd och
Pr&fident, Jä ock Hög-och Välborne, Édle och Välbördige
famtel. Kongl. Bergs-Collegii Herrar Aßeforer. Sdfom Högfl-
falig Kongl, Maj.t Allemädigß har behagat d. 12 Rehr. 1692
anbefalla denne Kongl. Commiffionen, at tråda tilfammans
med Kongl. Bergs -Collegio til afgörande, angående Bergs-
Frålfe■'Jorden i Bergslagerne och hoslagde Copia med mera
utvijar * Altfå och emedan Kongl. Commiffionen befant Jä-
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Redu£lions Commiffion hos KongT. Bergs - Coileginfn r

gordr om denna fak vidare påminnelfe, och om et ytterli¬
gare fammantråde med Kongl. Bergs - Collegium erin-
drat; I anledning Iivaraf Kongl. Bergs -Collegium under
d. 20 April 1703 (//] tilfkrifvit Lands - hofdingen öfver

Kop-
dant vara gjorat; ty lät Kongl. Commiffionen d. 21 Martii
1705 genom Refendarien Arendte hos Kongl. Bergs - Colle¬
gium gorei den förfrågning, om Kongl. Bergs Collegium fe
dermera umfätt någon annan Kongl, Befallning, fom gor
uti detta Kongl. Bref ändring, eller ock om Kongl Bergs -
Collegium [kulle finna vidare nådigt KonglCommiffionej:c

favtmanträdande uti denne Jaken ; men b'ef til [vars medaclt>
at Kongl Bergs Collegium ville fig om detta ärendet un ¬

derrätta . Jämt fedan lata Kongl. Commiffionen veta, hvad
dervid finnes nödigt, at göra• Och [om Kongl. Bergs - CoK
legitim fderm ra ej behagat gifva Kongl Commiffionen här¬
om någon notification, fä kan Kongl. Commiffionen ej und¬
gå , at än ytterligare påminna om Kongl. Bergs-Collegii ut¬
låtelfe derofver; Och i öfrigit befalle vi Efc, Stockholm d,
5 Sept. 1706.

Uppå Kongl. Commiffionens vägnar.
P. FRANC. A. FLEMMING. A. HÅGERFLYCHT.

j. Arendt.
ill) Välborne Herr Landslhfdinge. Collegium kan Herr

Landshöfdingen härmed vänligen icke obemält lata, huru
fom af det ti(fället, at Hans Kongl. Maj:ts Högff/al. Herr
Fader, til Defs Kammar och Bergs Collegiers ofvervägandeoch underdånige beränrkände, i nåder månie remittera, Sto¬
ra Kop t)ar bergslags atfkittige gorde an[ökningar, bland annat
om Confirmation pä deras gamla Privilegier, angående Bergs-
Frälferne, at de alla utaf hvad hvilkor de vara kunde% mät¬
te frikallas frän Reduktionen til evärde lige tider, och jår~
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Kopparbergs Lahn N. Gripenhjelm , at^ adjungera tig

\ Herr Aflefibrea H'arad Lybecker , och for fig lata up-
M 3 gif

klifvn Grufve-arbetet til bjelp och underßbd* men at Gruf'
vedelarnes utdelande annor ledes matte anfes emellan de do-
nerade Bergs- FraIfen och de, jom med 072ere äro for[kaffade ,
jemval at ingen ytterligare refning dådanefter tillåtas mat-
te på den iord, fom hädanefter kan optagen blifva * utan■
efter en rättmätig proportion blifva faß och findig, få b lej
ve Collegierne, vid yttrandet af deras tankar , ofver de ofri-
ge malen foranlåtne} att bemßaüa Håg ftbemålte Hans Hbgft-
fahge Kongl. Majyt, om icke desfe, fäfom horande til KongL
Redu&jons-Comtjiiffiotis fkärfiådan och utflag, kunde dit bätt
remiteras. Geh fom merhögflbemålte Hans Hogfifal. Kofigh
Maj:t i nåder godtfann, genom defs bref af d, 12 Febr. 1692,
fom copialiter bärhos följeranbefalla den KongL Redn-
Biovs-Comjniffion med CoUegio at tråda till[ammans, och be*
ro de ärende med alla dervid concurrerande omßändigbefer
uti noga bfvervägande taga, Jämt inkomma öfver altfam*

fedan deras underdåniga beråttclfs och betänkan>
de', Så emedan den KongL Redußions- Commiffionen genont
defs bref af d.. f Sept.„1706 gor påminnelfe hårom och Col-•
legium gärna är om devom, at /oka Bergslagens maintien
vid deras gamla rättigheter uti all gbrlig mätta, finnandes
til den ändatt nödigt, //f 0/} forß, och innan man med den
Kong1. Reduälions Comnnffion famn:anträder vid handen gif-

frän orten, alt hvaå fom fbrut til oplysning i faken kan
tjena; Aitfä hafver Colleghtm Herr Landshöfdingen här¬
med vanligen velat anmoda , det täcktes herr Itändsbojdin-
gen adjungera Lig Hei v Affefom / . Lybecker, ochforß
Ifta hos fig opgifva en noga. och exo& fpecification pä all den
Bergs Frålfe jford, fom i Stora Kor] arkerc slagen finnes, den

V kallas Adeligit, gammalt eile> nytt Bergs-Frå/fe , til-
hål!andes vederbörande, [om någon fäaan jford innebafva och,
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-gifva en noga och exact fpecification på all den Bergs-
Frålfe Jord, fom i Kopparbergs - Lagen finnes, den må

kal-

befittja, at opvifa deras dera tid efter annan förvarfvade
Bref, Privilegier, Donationer och Refolutioner, in [umma
alla de Dotumenter, hvarmed de må kunna beflyrka deras
rättighet dertil, bvarefter Herr .Landshöfdingen tillika med
Herr Äße(fom Lybecker, det alldranogafte fedan täcktes
examinera, om någon må finnas hefittja fådan Bergs - Frål-
fe-Jord , fom intet hafver någon Grufvedel eller idkar Bergs¬
bruk , icke heller derfore något onus vid Grufvan undergår,
och under hvad tittuf han fig derifrån undandragit, eller
kan vara eximerat, jemväl hvilka fådant befvär äro under•
kaftade, formerandes en utförlig annotation vid hvart hem-
man, huru dermed år beßajfat. Sedan ock ville Herr Lands-
böjdingen och Herr H(fe(Jörn få dika fått låta qpjåttja en
apart fpecification, på den få kallade Tåkte-forden, fom til
Nykyrkans vid magt hållande fal :var.a fhrlånt, och i anfeen-
de dertilför ett vid årligen taxerat, med noga annotation
ockfå dervid, huru dermed förevetter, famt hvad Kongl. Bref
på den famma kan vara gifne, och dar någon nnderråttelfe
i ett eller annat mål ifrån Coflegioj til completterande af
detta vereket, fknlle defdereras, jå vill Collegium intet un¬
derlåta, at äfven meddela all den befkjed, fom hår finnes,

yW/ ö/jr vid Landen gifves, 07/2 hvarnti den beböf-
veSy förväntandes Collegium fedan famma fpecificationer, få
fnart de år9 jäleds på det accnratafie fåttet inrättade, med
de derhos gorde amnerkningar, allegerade copier af al
la de Bref och Documenter, Jamt Refolutioner, hvarmed
vederbörande deras rättigheter hafva kunnat bedyrka,
altfammans ju förr ju hellre .hit, tillika med hvad Herr
Landshöfdingen och Herr Hffefjoren dervid kunde hafva, at
gifva vid handenpå det Collegium af alt Jådant, få mycket
båttre information om Jakerne förut må kunna hafva, at
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kallas adeligt, gammalt eller nytt Bergs-Fråife,Tarnt til¬
lika tilhålla vederbörande jord innehafvare, at upvifa
deras derå förvårfvade Bref, Privilegier > Donationer
och Refolutioner.. Jemvål ock at upfåtta en Specifica'
tion på den få kallade Tagte-jorden, fom til Nykyr¬
kans vidmagthållande fkal vara forlånt, med de Kongl.
Bref, fom på den kan vara gifne, Hvilka underråttel-
fer Kongl.. Collegium, i alt hvad fom Bergs- Lagens väl¬
färd beträffar, vill vid fammantrådet pied Kongl. Redu¬
ktions Commillion nyttja.. Huruvida detta blifvit verk-
Halt eller icke, år mig åfven obekantj efter fom inga
Documenter. hårutinnan århållirs til någon uplysning,
forrån Kongl. Commillion åfkade ytterligare underrät¬
telfe d.. 20 Febr.. 1724..(mm) genom, defs- Secreterare"

H.

hvad: fom Bergslagens välfärd beträffarinnan vinn med
den Kongl. RediiBions-Con:?nifßonen komnier at träda tiljärn¬
mäns ; och 5}ver det ena med det andra at conjiinälim til Hans'
Kongl, Map(l yttra defs underdånige tankar: Fi rcccmmen-
dere hos Herr Lands - hojdingen alt detta, pä haßa [ättet, Ja- -
fom ärender af järdeles vigt'' och } confequertve i anfeende til
Bergs - Lagens härunder cefjerandé allmänna Intcrejje. Och1
Befalle for det ofrige Herr Landshbfdingen Gud Ahmägtig..
Stockholm den 20 Aprilis 1708

På dragande Kall och Ämbetes vågnar
B.KINNINMÜNDT. A. STRÖMER. J. CEDERSTEDT

JOH.. GRUBBENSCHÖLD.
(mm) Til narmare up lysning om rätta grunden och le-

ftaffenheten ■ af de Bergs - FrJlfe Hemman, fom af fordna
Svea Konungar' äro föriänte och underlagde Stora Koppar¬
bergs Grufva, til defs' drift, avbete och forkofring, är nå¬
digt , at Lands Contoiret [kyndfamjigen inkommer til Kongli.
CommijffiQneii: uti följande:mal* nemlf.
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H. Bierchenius, at Lands - Conroirct i Fahlun fkyndfam-
mail fkuile inkomma til Kongl. Reduktions Commi/non,
med nårmare uplysning, om råtta grunden och befkaF-
■fenhecen af de Bergs - Frålfe Hemman , fom af'forna Svea
Konungar åro förlånte och underlagde Stora Koppar¬
bergs-Grufva tii defs drift, arbete och förkofring. Cam-

me-

1:0 Som den Förtekning, hvilken Lands - Camereraren Herr
Urländer, uppå Bergs-Frålje Hemmanen inlefvererat, allena
ar et Extraft af i6$6 års Refbok, få dr nödigt at origini-
let deraf, eller jådant Documenta fom vid Lands-Contoirei fin¬
nes , til rättelfe npvifes i Kongl, Commiffionen.

2:0 Uti bemalte åro väl columner linierade for gammalt
och nytt Bergs - Fralje, famt hvem fom devimder Anno 16gä
idkat Griifvedelar, och för någre af bemalte Bergs - Frålfe
Hemman uti Kopparbergs Sokn allena infort det gamla Bergs-
Frdljet och några Grufvedels idkare ; Men dermed ej vidare
continuerat, och aldeles intet infort några nya Bergs-Frålfe
Hemman , ej eller någre Dagsverken titi den dertti gorde
Columnen, hvarföre år nödigt, at Herr Camereraren detta
arbete fullbordar och cömpleterar, hvarunder och forflås, dt
nuvarande Bergs- Frålfe Pöjjefforers namn titlika fmed Hem •
manens Räntor, efter Kronans Jordebok och Räkenjknper, bö¬
ra införas, emedan Jedan Anno 1686 en och annan ändring
lig tildragit

3:0 Det är ock nödigt, at in margine på famnta Ex-
traft på Bergs-Frälje Hemmanen annoteras ro hvilka åro
Donations Hemman, 2:0 Farit af Kronan förpantade cch med
Kongl tilftånd af d. 2j Februarii, inlöfie, och 3:0 hvilka med
koppar efter taxation åro inlöfie och medlen derföre använde til
nya Fahlu Stads Kyrkas upbyggande eller under annor tittul.

g:o Huru med Tagte - karls Jorden rätteligen år til för-
flåendes, och om ågarne dera) något arbete eller afgift der-



mererareu Uriander var den, fom hårurinnan fkulle lem-
na underråttelfe j men då man af reiultatet, fom fölgde
på Kongl, Commiffions ifrån Lands -Contoiret ålkade
uplysning, flutar, få finnes knapt någon ting hårutin-
nan vara utråttat. Det beßdts vidare, vid CoiTimiffionen,
at en jemnförelfe fkulle anhållas emellan Partals-boken
och Bergs - Frålfe Jordeboken, for at derigenom utrö¬
na, huruvida famtelige Bergs - Frålfe agare tilMka vo¬
ro innehafvare af Grufvedelar. Kongl. Commisfion
fkulle jemvål ock i fammantråde med Kongl. Bergs-
och Cammar Collegierne rådgöra, huruvida det för Gruf-
van och Bergslagen vore nyttigt , at en exceflive klyf-
ning af deffe Hemman voro tillåten, och hvad tjenft och
nytta en fådan Bergs-Frålfe Jord borde vifa Grufvan,
fom vore utan Grufvedel. Om detta fammantråde för
lig gått, eller, icke, åger jag af documenter ingen an¬
ledning. Men imedlertid år en excelfiv klyfning afBergs-N Fräl-

fåre prcellera och til bvem det dr, jemvål om Jammma lå¬
genheters ranta nu år införd uti det åfvergifne extraSIet.

f:o Emedan den åberopade Refboken fkal vara A:o 1686
vpråttad, få år nbdigt fä veta, om fedan inge nye Hemman
och Lågenheter äro uptagne och upodlade och det til hvad hem¬
mantal och rånta.

6:0 Aldenflund forna Svea Konungar til Koppar Gruf-
vans och Defs Brukares underflod och drift, hafva den fam¬
ma underlagt och lemnat atfkiüige förmånerJa uti finden, fom
tippa Landet. Fördenfkul år nödigt-, at Herr Camereraren, up-
gifver all den efterråttelfe., fem i detta mål Råkenfkaper-
ne och Handlingarne vid Lands Contoiret finnas kunde, eller
'honom eljefi vittcrligit vara. Fahlun d, 2o febr. A:o 1724,

På Kongl. Commiiilonens befallning
HANS BIERCHENIUS.
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Frålfe Hemman förbuden, i anledning af 1693 års För¬
ordning d. 1 Maji, genom Kongl. Bergs -Collegii utfär¬
dade tvånne Bref, det ena af d.. 22 Febr., 1725 , och det
andra af d. 1$ Sept. famma årj Och de dagsverken, och
tjenft, til Grufvan, af den Bergs - Frålfe Jord, hvilken
inga Grufvedelar underhåll, blefvo enligt Kongl.. Refo-
lution af d. 17 Apr. 1729. uti ve dhuggning förvandla¬
de, hvarom i 2 §. pag. 78.. år nemr.. Sedan den. tiden
hafva inga underfökningar om Bergs-Frålfe Jordens be-
fkaffenhet blifvit åfkade, vidare ån hvad Kongl., Bergs-
Collegii fkrifvelfe til Herr Landshöfdingen Haufswolf
af d. 11. Dec.. 1759 omförmåler,, och, hw.ars innehåll i
början af denna afhandling redan finnes intagit. Den
fvårighet fom varit, at om. denna Bergs - Frålfe Jord
erhålla fullkomligt ljus, har fakert måfi hårröra. af en
fvår ätkomfi: til de uråldriga documenter-, fom. hårtil
kunnat något bidraga j efter, fom de blifvit mycket fkin-
grade och til en ftor del förkomne.. Och måfte jag, i
anledning håra', åberopa mig famma fkål, hvarföre det¬
ta mitt åmne.icke. kunnat; få; fullkomligren. blifva utfört.*Zj

B^ergs-Frålfe ågendomar, fom Kring Stora Koppar,,
parberget nu förtiden fig befinna

Förtekning på nu varande Bergs-Frålfe ågendo-
marne, i Kopparbergs Fögderi, upråttadt efter
1686 års Bergs « Frålfe Jorde-bok , til ödmjukt
följe af Högvålborne Herr Landshöfdingens och.
Riddarens ordres af d. 2. Julii 1759»

4-

Kopparbergs Sockn.

Kållviken.
Grufrifet.

Spanl. Sn:!.|
126 5 , Nedre Grufrifet

Spanl. SnU.

80 yfochDikarebacken., 54 8
Gam-,

\
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Gammelgård, och
Gjötgården.
Korfsgården.Cs

Nårverberg.
Morbygden.
Karingbo och

Båckgården.
Vållgården, Berg¬
gården och Morts-
bo.
DammcnochOns-
backa.

Varggården.
Löfberg, Nedre
Varggården och
Harmsarfvet.
Glamsarfvet.
Hemmingsbo ,

Kårarfvet, Rote-
bo, Puttbo.
Skrikebo, Nybo,
Såljebo.
Jårbåggbo.
Biörkarsbo, Lån-
garsbo.
Bengtsarfvet.
Kåringtågt, Hall¬
dam men.

Gårfsarfvet.
Berg.
Dito.Q
Nygården.
Gafsarfvet.
Skårvarbo.

23 7
58 17
51 2

137 5

23 11

59 8

24 10

151 13

22 6

69 9

170 17

43 4

31 -—

23 10

25 16

G" 9
14 3
22 17

I3I 13
75 i

Botåkren.
Bergsgården ,

Slårtmyra.
Stubarfvet.
Kållflåtten.
Hanfkarfv. Varg-
bo , Nygården ,

Enkebyn, Harms¬
arfvet, Tamsbo.
Slätten.
Dahlkarlsbo.
Heden.
Backa.
Jemtebo, Ufnås.
Hålltågt.
Gunsarfvet.
Rådberg.
Krok-bo , Efrlk-
gården.
Tågt. -

RåStågt, Stenbac-
ka ochLabbarfvet.
U1viken.

Skuggatfvet.
Sandtågten, Hog-
tågten, Klackar-
tagten, Digertåg-
ten, Sand.
Hålla. -

Jårlinda, Skiuls-
arfvet,
Germundstågt.
Sveden, Finnebo¬
da, Ingarfvet, Oft-

9^ *7
/ '

62 13
2 3

26 10

99 13
33 10

2! 10

123 V 8
50 9
53 8
18 IO

38 14
29 7

70 ry

.41 15

89 4
34 13

106 2

38 4
51 19

68 11

N born
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Hågarfvet.
Bofsarfvet, Ståmn
arfvet, Hoijen.
Småstågt, Fråms-
backa.
Rotnby, Korsnås;
Helllinggården,Zjls

Hartsbo.
Callbåck,Stallgår
den, Snållebo ,

Smedsarfvet.
Hvippen, Fedel-
bo, Torfsdagsbo,
Finn/Ved. Gryx-
bo, Lislebo, Gans-
arfvet.
Kållflåtten, Ko
larbacka, Rotebo.
Nordanrog, Hor¬
neberg.
In nom Staden år
af denna Sokn lagt
Öde efter Tings¬
bevis af d. 6 J uni i
1755. -

Summa

SverJjjå Soekn
Gråfala , Tofta ,

Backan.'s, Qvarn-
tågt, Gård vik,
Tofta, Backa,
Qvarntågt.

Reducerat til fkat-
188 i te. 19 14

90
Summa 57 12

5 SkeJvi Sok?2.

«75 3
Lilla Klingsbo. I02 16

Qviftad, St.Klings-
bo och Rafkebo. 193 7

191
Trollbo, år under

G lagt Solldar. 73 6

Summa 369 9

44 7 Torjängs Sokn,
Liljan, Hinsnoret.
Lillfund Storfund
och Sunnanö.

255

220

8

Åkern. '33 10

42 — Bjorfta, Lisfelånge
kora Afpeboda ,

46 10

24 3 Uthanmyra. 123 7
Vafsbo. 26 1

61 12 Fomnås.
Ornås år Adeligr

86 6

435 12 Frålfe til. 12.0 fpanl.
deraf reducerat til
fkatte. - 25 3

11 — Sunnano utgör

3856
—— Solldat. *57 4
G

Summa
Vika Sokn.

Storbo, Ufbo och

•073 9

Svart-fkjår. 93 7
Råfsarfvet, Di/k-
arfvet* 110 i

• 37 18
Smeds
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Smedbacken,Stor¬
gården. 46 14

Storgården. 52 14

Staberg. 76
Grön el. Stabergs
vreten. 4 5

Rafvelsberg,
Oyarntågt. 8 87

Gammelgården. I2g 10

Bnrtågt, Lerbåc
ken , Kifnåbben ,

Vårktågt, 129 ; 7

Uddnås, Sandvi¬
ken.

'

x77 i

Lönmåfa. 94 1

Klubbtågt,, Ge-
--

tingsarfvet. 97 6

Gringsbo , Dam¬
men, Bölet. IOI 18

Stensarfvet, Påls-
arfvet. 47 2

Långtågt, Hell-
fingborn. 97 2

Risholn , Roms-
arfvet. 1*2 3

Nas. 84 3

Biåfsarfvet, Nyft
fotsarfvet. A9 10

Haft kofaret. 104 a

Jugansbo.
■ 29 5

Uthanhedd X 16 9

Rankhytta, Sun-
nanhagan. 259 i

Nygården.. 59' 3
N

Nyhyttan..
Lilla Liman.
Lisfelbo, Boller-
gårdcn, Koparfvet
Dahl vik utgör
Solldat.

Summa

Sundborns Sokn, -
Sundborns By.
Hobborn.
Granås.
Kårtågten.
Persarfvet.
Lumsvik. Stångsl.
Karsbyn, Borgar-
fveden,Baggårdet.
Önsg^rdet.
S k å g g e h e d e n,
BrantsarfVet.
Folkarbacka.
Blixbo, Finneboda
Björsarfvet, Utan-
myra,
Löpholn , Krok-
for fen, Olsarfvet.
Risboln.
Danholn,Biörsarf.
Supérbacka,Back?:
Kolarbo , Kohl-
befgsbo.
Carlbarn.
Carlb. Skarptågt.
Lilltågf.. ■(

a

gi
71

45

76
2352

2.36
32
26

79
41
92

73
63

48
42
76

39

fos
104
40

104

101

94
60

, 43

13

iS

3

7

14
3

15
4

12

14

19
15

13
4

iS

14
8

18
13

13
3
4

Galg-



Galgfion.
Boda.
Skuggar. Gunsarf.
Hornberg.
Galgdån,Hornb:g
Mifs-fummeradt i
1686 års Jordbok
för Grånas.
Doneradt Sund-
borns Kyrka.
Ågareigenfås ej til

Summa

Afpeboda Sokn.
Vilkesbacka, Stor¬
gården, Sörbo.
Sörbo.
Barckarbacken.
Nygården, Skin-
narbo, Slaggen.
Lilla Afpeboda.
Lilla Afpeboda,
Tronshagen, Eb-
beg;ården.
Gunnarsbp.
Ljusdahl.
Råfbacken.
Stråtjern.
Stråtenbo.
Stråtenbo.
Öfre Skog.
Kohlarbo.
Krusbo.
Grönbo.

T
IC

8) 12

26 6

38 1
/

G" 7
23 6

— 10

7 16
8 11

i? 14 3

i @7 *5
5f —

77 6

70 5
74 17

43 14
117 —

179 *5
27 14
13 2

IOI 13
31 5
25 5
74 9
51 14
25 13

c
Karvelmora.
Billingsnås.
Valmora.
Valmora.
Smedsbo.

Tågtekarls - Jord.
Åkern, Stråtenbo.
Kafvelmora.

Summa
Tuna Sokn ut, Bron.
Berg.
Hcde.

Naglarby.
Summa

Tunn Sokn oj. Bron.
Gyllet.
Kölfnås.
Hångsarfvet.
Skråddarbacken.

Summa
Sathers Sokn.

Dahlkarlsbo.
Kolarbo.

Biusås
Lusbo.

Summa
Sokn.

Summa Summar. 112 2 3



 



 


