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§• i.

Bergshandteringens vigt och nytta får Riket.

Den allvifa Forfynen, fom behagat tildela vårt kåraFädernesland få många åmnen tiil förmånliga nä¬
ringsfång for dels inbyggare, har åtven i 1'jelfva

naturen utmärkt dem med få tydeliga anledningar, och
utdakat dem emellan få fårlkilda grånfor, at någon frå-
ga , om deras företräde for hvarannan, och mer eller
mindre fordeiagtighe? for Riket, icke fynes innom ofs
böra upkomma. Uti de Rikets Provincer, fom egen-
teligen utgjora Dels förrådshus på låd, fåföm Skåne, Hal¬
land och Blekingen, finnes få godt fom intet tillfälle
til Bergs-handtering: och i viffa trader af Upland, Sö¬
dermanland och Wedmanland, fom i fynnerhet fyflel-
fätta fig med jordbruket, år tilgången på Grufvor och
fkog ringa. Däremot i Wermland, Öflra och Vädra
Bergslagen famt Rikets längd i Norr belägna Landfkaper
årfätter denna tilgång det, fom naturen i ofcigt tyckes
förneka til invånarenas bebof. "Den denbundna marken
"bår icke där inbyggaren någon fådj men håller honom
"i dållet fkogar tilhanda, fom tjena honom til dels ftor-
"byggoader och til underhållande af den eld, fom (kali
"fkilja Metallen ifrån Bergarter och gifva honom den
"mjukhet at han låter handtera och bereda fig til våra
"behof. I defla bergiga hemvid utdela kållor irran hög-
"derna fina rännilar, af deda döta flere tilfamman, ut-
"göra bäckar, drömmar och vattufall, hvilka fiftnåmde
"drifya hans upfordrings-hans hytte-och hammar-värk. De
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"långa och kalla Nordifka vintrarne åro hans råtta fkör-
"detid. På vinterföret får han, når kårr, mofTar och
"fjöar åro tilfrusne, de korslor uträttade , tom eljefl ic-"ke kunde göras, for (våra vågar och trånga fkogsfligar."Vintertiden fkaffar honom hem föda för hushållet och
"materialier för Bergsbruket, famt hjelper honom ut med"cilverkningarne. Hvilken fåtter vål i tvifvelsmål, at"få beikaffade Landsorter, i hvilka vid Landtmanna nä¬
ringen en lika folkmängd ej kunna födas, ån mindre"lika värde af årliga produzier frambringas, ju åro e-"genteligen danade för Bergsbruk? a) Då det fåledesår bevifligt, at Bergshandtenngen icke hos ols for jord¬bruket borttager något vårkeligt rum och m2n tillika
vet, at mer ån 200,000 inbyggare i landet taga fitt up¬pehälle af järnverken allens: b) lårer intet vidare tvif-
velsmål kunna gifvas, om denna handferings varde, dåden b°tragtas endafl i affeende på Folkmängden, [om dennäver och underhåller. Ånnu fynbarare blir detta, omman calculerar, hvad Kronan utaf denna folkmängd å-ger i Inkomfi. Når man lägger tilhopa Tionde-tackjär¬net, Hamroarfkatten, lilla och Bora Sjö-Tullen, c) Ex¬tra-Ordinsire Bevillningar, m. m. (om tilhopa på hvareutgående Ikeppund ftångjårn gjort 5 J D:r S:mt; och omman, efter et på 14 år (1754 • " *76B) tagit medel tal,

utfåt-

a) Frih. Liljenbergs Tal om Sven/ka Bergshandterin¬
gens fhrmaner och hinder, p. Ifr. Fr ib. Hermelins Tal
om Näringarnas fårhällande i Rikets fävfkildta Landsorter t.4g.b) Ek flroms Tal om järn-forädlingens nytta och vår*dande^p. 6.

O Den har gjort tj D;r S\mt pä fkeppundet och fåle¬des renderat kronan ärligen 414, g32 D.r S:mt^ enligt Ge¬neral- Tull-Dire&ions Relation til RikJ. Ständer 176$. Canz-krs Memoires des Affaires Polit. & Econom. de Suede:p. 27j.
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utfåeter årliga urfkeppningen af ftångjårn til 331, g69
fkeppund: fa lårer man finna, at Kronan på denna ti¬
den endaft af jårntilvetkning^n haft en årlig inkomft af
1,769 96g D:r S:mt d). Orn denna uträkning altid håller
ftånd , få torde Kronans inkomft af famteliga Bergver¬
ken år 1772 hafva utgjort inemot | af alla defs intrader; e)
då extraordinaire Bevillningen lamt alla perfonella ut-
fkylder af deras idkare inberåknas. Aldrig lårer dock
Svenfka Bergshandteringens oundgångelighet for Riket-
kunna fattas i klarare dag, ån når man kaftar ögonen på
vår Handels Balance med främmande Nationer, fom fkul-
le fluta fig får ofs i en altfor betydelig undervigt, om
vi ej ågde denna motv igt på vår fida. Vi frambringa
ur våra berg årligen omkring 3 millioner Rikdalers vår-
de; fr) och dcraf betalas ofs af utlänningen i dec når-
mafte 2 millioner R;dr cilbakas, endaft for exporter af

A 3 jårn-

d) Gr. Stockenftrortrs Tal om Svenfka järnbruks-nä¬
ringen, p. 14. Canzler l. c.

e) Secreta lät[hottets Extraclum protocolli, med Stats•
förflag for är /772, tr. bos Henr. Fougt ipatent, ictfätter
kronans hela inkomft jår detta aret til 10,107,203 D:r S:mt~
Jfr, Canzler, l, c. p, 230. Lägger man nu tilofvananforde Jim-
ma, iffi9,968 D:r S:mt, alun-tionden och kopparräntan, kro¬
nans tionde-filfver, myntare-lon och Jag-(katt, Avefiad hop¬
ar-tull, Controll-(ldmpel-afgiften får Gull, Silfver och Tenn,
m. m fä toi de i det närmade 6:te delen af berörde fumma
upkemma. Koppar-räntan af Stor-Grufvan i Fahim beßegßg
176 f - - rf8 ungefärligen til 1000 fkeppund ärligen, hvart
4-.de fkeppund af tilvärkningen räknadt; men deßutem erlägger
Bergslagen, tillika med hvart 4-Ae fkeppund, 80 Dal. 27 §
öre S:mt för fin behållna andel, utom perfonella ntfkylder och
Bevillningar. Kongl, Bergs Coli. Riksd. Rel. 176ß. p. 40,

f) Frib, Urenbergs anförde Tal p. ß.
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jårn-tilverkningen g). Då denna fumma jåmfores med
vårdet af hela rikets utfkeppning tilfammans tagen; be-
finnes den häfva utgjorc derutaf mer ån f b). Och hvil-
ken (kulle väl kunna finnas, fom icke öfVertygas om
nödvändigheten af en närings beftånd och tilvåxt, fom
i jårn-tilverkningen allena, befinnes hafva underhållit un*
gefar ^ af Rikets folkhop, utgjort £ af defs inkomfter
och fournerat § af defs Export-fumraa.

§, 2.
Utßgt får Sven/ka Bergshandteringen i framtiden,
i fynnerhet i affeende på (kogen.

Uplyfte kånnare hafva emedlertid, i de tider vfnyfisöfverlcfvat, tykt fig finna uti vår Bergshandtering åt-fkilliga omftåndigheter, fom fynts förebåda den famrca
en mindre gynnande Hållning för framtiden. Det år ock

icke

g ) For dr /770 bar utrikes exporten afjårn-11[verknin¬
gen beftigit fig til 2 millioner R:dr, i det närmaße, da der-vid räknas bvad fom hifvit utfkeppadt uti ftängjärn, gutitjärn , (ldl farnt grofre och finare jhn-manufachtrer. Frib.Hermelins anf. Tal p. 49. Efter Canzlers berdttelfe I. c.
p. 27*5", bar vinflen pd 7joo fkeppund (1000 tonnes) Svenfkt järn,fom utfkeppats pd London i-jyj - 66, varit 103,38J DaL S:mt>
fom, om man finge Jupponera famma vinfi pd bela exporta-tions fumman, efter et medeltal for denna tiden, 331,869 fkep¬pund; fulle, pd 2,607,436 R:dr Capital\ göra Riket en vinfi af
1,980,000 R:dr eller efter 68 marks Conrs, 11,210,000 dal S:mt.

b) Hela Rikets utfkeppning för dr i~6j) fleg, efter Sven-/ka pris Couranter, til 13,948,246. Dal. S:mt (Svenfka Oe-
conomie Fifkalen, p. 74.) Däribland voro 304,000 fkeppundjärn, (Cantzler /. c. p. 277) fom å 6 R:dr fkeppund, går 1,824,000Radr eller 10,944,000 dal. S.mt, R:dr ä 6 dal. S:mt. räknad;
Jalides det året inemot delar af bela Rikets exportfumma.
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icke utan, at ju Grufvornas tiltagande i djuplek, foljag-
teligen i brytnings och upfordrings koftnad; fpannemåis
och andra lifsmedels dyrhet, Penninge brift i landet, fom
gor at man måflc (öka utlåndlka förlaga tiltagande öf-
verflöd och felagtigheter i den enfkildta hushållningen
och åndteligen varans underpris hos Utlänningen, (om
kan förorfakas af elak finance ftållning inrikes och utri¬
kes jårntilverkningens tälvåxt, i) måfte, hvar i fin mån,
bidraga at gora denna, i fig fjelf nog tunga och bei vår¬
liga näring i (amma proportion tyngre och befvårligare,
{om den blir mindre indrågtig och lönande k). Dock
torde vid nårmare öfvervågande finnas, at defla om-
ftåndigheter, ehuru betydande, likvål dels icke åro tilråcke-
liga at bereda Bergshandteringens totala undergång , dels
af den art, at de genom förfigtiga anftalter och goda
författningar kunna forekommas och håfvas. Deremot
om det fornåmfta och hufvudfakeligafte ftodet för våra
Bergverk, fom år (kogarna, någon tid (kulle tryta, lå-
rer all vidare hjelp for dem vara ute, då inga andra
åmncn hos ofs finnas, fom kunna ådåtta det oundgån-
geliga biträde, de göra /). De fiefta utlåndlka Berg¬
verk drifvas med flenkol, en vara, fom icke til nödtorft
finnes hos ofs m). Våra lkånfka flenkol åro deflutom ,

di

i ) Ryfsland har\ i detta affeende, bitintIls for ofs va¬
rit farli(rafl. Ifrån 1768 har det årligen utfört 270, a 280,000
fkeppund järn, hvilket åtminflone i tondon kan faljas til 2/
proc. bättre pris, ån det Svenfka. Canzler. /. c. p. 276.

k) BergsR. Lei jonmarks Tal om Utfigten får Svenfka
Bergshandteringen i framtiden. *

/•) Ekflroms anförde Taly p. y.
m) En tunna flenkol raknas i varagtighet emot t La(i

eller 12 Tunnor trakol, men koftar ock ungefärl, lika mycket.
Omkring ar 17yo var prifet i Sollingen $ Dal, k:mt. Detta
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til fin forbrånneliga del, for flygtiga och lämna för myc¬
ket fiten och tung flagg i härden, och Transporten af

• dem fkulle blifva nåflan fvårare, an ifrån England. TU
Brånntorf kan val öckfå hos ofs vara tilgång, och råk-
nas 3 iåfler af gode flag fvara i värkan emot en Cubik
fanan Ved och 2 Iåfler torfkol emot i låft tråkol. Men
utom det, at Brånntorf icke kan til alla {lags fm iden nyt¬
tjas, n ) lårer hvar och en finne ofr.öjeligheten, at med
et fä otilgångeligt åmne kunna underhålla en få ftark
confumtion', fiorn vår vidftråckta Bergshandtering fordrar.
Skogen år derfore det enda fåkra och tilråckeliga medel,
fom Förtynen låmnat ofs til beredande af de fkatter,
dem vi utur jordens fköte upbryta och förädla. Men
deraf fordras icke några knappa tfigångar. Vår nu va¬
rande Bergshandtering i Riket kråfver årligen något öf-
ver 2 millioner 12-tunne-Iåfler kdi o ). Dåctil behof-
ves åter af kolfkog bårande mark, fom med beflånd i
långden kan tåla, at til nyfsnåmnde kolquantum årligen
nyttjas, en grund af vid pafis 8,333,333 tunneland, eller
ungefärligen 369 quadrat mil, då man råknar på 50 års
återvåxt och 12 Iåfler kol på Tunnelandet, fom, ehuru
fkogvåxten på fomliga ftållen år ymnigare och på andra

fivaga-

oagtadt ocb faßån flängjärnet koflade ungefär 68 Dal, fiep-
pundet, jårforgde fig likväl dar emellan 4, a 5,000 mäftare
vid klingjabriquen ocb andra järn - manufäclurer. Ekftroms
anf, Tal. p. 11, 12.

n) Ajf. Rinman, om järn- o eb -ßa l- forädlingen p. 68,72.
o ) Hela Rikets flängjärns tilvärkning jordrar ungefär¬

ligen 1,400,000 läßer kol j dä man räknar läfi af 12 tun¬
nor til bvarje fkeppunds tiIverkanJe, ifrän det at Malmen
brytes ar grufvan. Endafl af ko/ningen til detta bebof kun¬
na 10,800 arbetare i Riket hafva fit underhåll. Gt\ Stocken-
ftroms Tal, 1767, p. /0, u.



fvagare, tyckes kunna antagas fåfom et medel-tal. p)
Likväl når man med denna årgång jåmfårer det pris,
hvarcil våra tilverlzoingar i Bergverks • rörelfen nu for
tiden lämnas i Utlänningens händer, lårer man finna, at
et ftafrum ved aldrig dyrare kan biifva til Riket åter¬
betalt ån i Bergsbandteringen. Sådant utvifar, til hvad
behof våra fkogar halft böra användas och med huru
mycken granhgenhet de böra vårdas; hviiket blifver få
mycket Fynbarare, fom dageliga erfarenheten ofvertygar
cfs, hvad en tygelfri åverkan på dem kan uträtta. De
öpna fåle på Faian och Fale bygden i WåfterGöthland ,
fom nu finnas beruxne med ljung och moftä, hafva på
3 20o:de talet varit betåckte med fkog ofverak, och for-
delte i Norr-Söder-och Öfter-Falan» Sjelfva den nu for
tiden kala bygden omkring Enköping veta vi hafva i
fordna dagar til ftorre delen utgjort en fkogrik Allman-
ning,: och vi åro fjeifva (amtida vittnen, huru de til
fjofidan nårmaft belägna Finfka fkogarne , endaft genom
Stockholms Vedbrånning , redan til det måfta åro med¬
tagna , få at Fin-Veden nu mera måfte hämtas längre upp
i landet, q) Alt detta talar mer ån eftertryckeligen för

B ömhet

$) BergsR. Leijonmarks Tal, p. 21, 22.
q » Kongl. Svenfka Beten(k. Acad. Handlingar, /7O. p»

■271. BergsR. Leijonmarks Tal p. 16, 21. Märkeligt "at i
"Bergslags orterna finner man, oagtadt den flarka confumtion
"af fkog, ånda ti/gången därpå fiårre, änpå landsbygden.
'"Skåne-) en flor del af Upland s Nenke, Öfter-ocb Vefter~
"Gotbland ocb flora traSler af Stor-Furftendomet Finland tje-
"fja derpä til bevis, utan at de kunna fiytla på något gran-
"/kap af Bergverk. 1 Kopparbergs lån deremot, där den ur-
"gamla Fahlu Grufva be-böfver för fin tilverkning öfver 100,000
"Tåfler kol årligeni dar bebof'vet fordom, vid en ftorre til¬
lverkning ocb mindre nparbetad jmältprocefs, gått vida ocb
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ömhet och granlaga omvårdnad om en förmån» hvaraf
våra efterkommande fkola draga en få betydande del af
fin bärgning; och beflyrker hvad ifrån högfla ort en
gång i detta åmne blifvit ofs förklaradt; at "Om i briffc
"på fkog Bergslager och Bergverk fkuile komma at gå
"under; blefve fkadan för Riket fä mycket ftörre och
"obotligare, fom på deras upråtthållande och välgång K»
' M. och Kronans flora och fåkrafte inkomft, Handelens
"förnåmfta näring, lif, och rörelfe, famt underfätarenas
"nytta i gemen beror. Skogs Ordningen, 1734 §- 2S* Bergs
Ordn. p. 789.

§• 3-
Fårfattningar, athindra fogens utödande..

På det derföre vårt k. Fädernesland icke innom fig
fjelft måtte fakna medel til nyttjande och användande-
af de fördelar, hvarmed det af Förfynen blifvit välfignadr,
har hoglla magten ifrån äldre tider tilbaka hos ofs varit
betänckt uppå, at förekomma fådana omllåndigheter ,

hvarigenom fkogarne fkuile antingen plötsligen ödas, el¬
ler ock til mindre hufvudfakeliga och nyttiga ändamål
användas. Skogseldar, fom genom en enda perföns ovar-
famhet eller illvilja kunna- upkomroa och i haft göra fle-

re

några gangör derÖfver; dar en myckenhet byggnadsvirke
"for Grufvan, famt konft och bytte-verken, tillika med ved
yfor tilmakningar i Grufvan, nyttjats mer i förra-, an når-
"varande tider ; där fkogen växer dubbelt fednare ån i Södra
"orterna, och där anda i grannßapet äro andra mindre kop-
"parverk, et filfververk, tvanne jårnbergslager och många ham-
Jimarverk, i detta lånet finnas dock ännu vackra fkogar, fom
^förmodeligen fkola långe racka til; men, om orten hade Fin-
"(ka och Smålåndfka Bönder til inbyggare r fnart fkutie utan
"någon lergverksrörelfe gå förlorade. Frib., Liljenbergs Tal
P. *2.

J
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re ioootde månnifkors tilgångar för flere ar om intet,
råknas med fkål härvid ibland de förnåmfla. Dårföre
åro både i Allmånna Lagen i5:e Capiciet Byggninga Bal¬
ken och i Skogsordningen af d. 12 Dec. 1734, r)
allenaft de orfaker, genom hvilka.fkogseld vanligen up-
komraa kan, anmårcktc och, efter mer och mindre får-
vållande, med boter belagde; utan ock noga utflakadt,
huru vid fkogseldars flackande tilgå bör, och vederbö¬
rande vid förelagda viten tilhåline til fina fkyldigheter.
De Dulga böter, hvarmed Häradet eller Socknen , efter
Kongl. Förordning, af den 10 Nov. 1650, f) för fkogs-
eldar maft pligta, då råtta Uphofsmannen cj uptåckas
kunnat, åro likvål i fednare tider uphåfne; t) åfven fotn
det förr utfatta prajmium af 100 Dal S:mt för den,
föra kunnat uptåcka någon til fkogseld vållande, fom
annars icke kunnat upfpanas, u) biifvit infkrånkt til de
tiifållen, då det, utom fkadans erfåttning och böterna,
af den brottsligas egendom gäldas kan. v) Orn Svedjan*
dey i hvilka fall det tillätes och hvad vågar fkola tagas,
för at dårtil erhålla tilflånd, finnes åfven fladgadt i 14
Cap. Byggninga Balk. och ofvan anförde Skogs-Ordning.
1 Bergslagarna och på de orter dår Bergverk åro, år fved-
jande, utan eller öfver tilflånd, förbjudit vid 100 Dal.

B 2 S.mts

r ) Bergs~ Ordning, p. 788 > och Modees V°rk, T. 2.
p. 1133. Jåmfr. k. M. förerdn. ang. Jkogs eldar d. 10 Nov. 1690.
Bergs-Ord. p. 406.

s) B. 0. p. 406.
t) Kongl. Refol. på Alm. lefv. i. 28. Jun. 1131, Mod,

T. 2. p. g22 och på Ridd. och Ad* Befv. d, 12 jul. s. är9
Mod. /. c. p. 891.

u ) K. Rrefv. til famtel. Landshljd. i. 7. Dec. 1748 och
i. 24 Mart. 17

v) K. Brefv. d, /5 Febr. 17jg. Mod. verk, T. f9 p. 4782,
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Simts vite, i (hållet för 10 Dal. Srmt på andra (fållen ,,
och år proceduren til tilftånds erhållande för öfrigt dår
den fimrm,*utom det at når fvedjande begåres på de
fkogar, fem egenteiigen höra under grufvorna och bru¬
ken, förordnas 2:ne af Bergsnämnden, at (ynen tillika
med någon Bergs-dier vederbörande Jågerie-Betjent för¬
ratts , famt pröfvas ledan af Bergstingsråtten och hem-
flålies til Landshofdingen , st gifva lofc dårtil x). Fögahar likväl någon Riksdag, (edan 1734 <°irs (kogsordning
utkom, gått förbi, då icke Almogen fökt och åfven
ftundom utverkat hg ftörre frihet härutinnan, uti Refo-
lutioner på deras få. kaijade dels Almånna, dels Enfkild-
ta Befvår, hyarigenom vågen til rmfsbruk blifvit ån vi¬
dare öpnad. Man har ofta anfört fåföno (kålat Al-
mogen i en del orter vid fina Hemman år (kattlagd för
fvedjande;: ehuru: det kan förekomma, befynnerligt, at
inan i (ednare tider velat under flod ja den tankan, fom-
1 förra tiders jordböcker finnes antagen , at anfe det < å-
fom et näringsfång, at få brånna Rikets fkogar.. j) 0-
nödiga torp, rishyggen, backflugor och nybyggen åco åfveni fm mån anledde fålom (kogsödande och fkadeljge. Omdem (kulle dårföre underfökas på Landsbygden af Hå»rarSsråtterna j smen i Bergslagerna af Bergstmgsråtterna,och om Torpet funnes utan fkada för Konungen, Lan»det, Berg-och Manufaktur-verken &c. kunna bibehållas
famt göra fl<ål för J. hemman , bord» det med IC. Cammar-
CoHe^ii, elierock, efter befkafFenheten, med K. Bergs-CoL
legi i filftånd refvas och fkattlåggas.. z) Åfven kunna de

bibe-

ar) Skogs Ordn. §. 24, 2j, Bergs. O. p. 7$#.y) BergsR. Leijonmarks Tal, p. 20. Se Kongl Mnj:tsNådige Varning emot thet [kadeliga fkogs.kytfandet uti Stor-Furflendömet Finland d. 27 Junii /77^.SL Ord. §. ij. B. O.p. 78.4..
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Bibehållas, (oro af Bruksägare emot årliga fkögs-öfens
betalande eller af Bolbyarne uti Bergslagerna åflundas
til kolare-flugor, a) Om Sagande, och huru det efter fko-
gens tilgångar bör låmpas, åro flere Författnipgar gjorde.
Öfver fågarna i Bergslagerna och vid Bergverken åroy
efter föregångna underökningar, K. Bergs-Collegii Refo-
lutioner utfärdade och af Kongl. Maj:t ftadfåftade, hvil-
ka icke få ofvertrådas vid de bråders confifcation 5 fom
öfver det utfiakade quantum flockar tilverkas, och 40
Dal. Srmts pligt, fom vid hvarje förbrytelfe fördubblas, b)
Uti de under Sala Silfververk anflagna 12 Socknar åro
alla de fågar, fom utan privilegium blifvit anlagda > ut¬
dömde c) och i Gagnat och Tuna i Öfter-Dalarna haf-
va de noåft ödeläggas eller ock emot betalning uplåtas
til Ved-Compagniet i Fahlun, fom dock icke dåruppå
får fåga annat timmer, ån det fom kan bekommas ifrån
Vefter-Dalarna, på det fkogen i Tuna Sockn och någ-
dcn däromkring icke annorledes, ån til kolning måtte
användas, d) Krono-Aimånningar fom bruken emot fkogs-
ören tilflagne åro , kunna ej uplåtas til Skepsbyggeriey k:«
ke håller hålles för rådeligt, at fådant må inråttas nåra
invid de orter, dar Bergsbruken redan fortdrifvas e)
Dock har K. Maj:t federmera funnit för godt at tillåta,
det fiåderna, efter lagligen gjord utfyning, få fålla hvad

B 3 til

a) K. Brefv. til Landsh. 1696. B. O.p. 493.
b ) K. Br. til Landsb, 1696. B, 0. p. 494. 1134 **rs ^

Ord. §. 22, 52, B. 0. p. 789. Förklaringen dävÖfver af ar
1139, §, 13. Mod, T. 2. p, 2443. Inftrucl, for Landsh, 1434«
§. 41. Mod. /. c, p, 1098.

c) K. Befolut. 1667. B. O. p. 241
d ) K. Fåvordn. om Ped-Contoiret i Fahlun, 1649, §, C

B, 0. p. 198.
e) K. Br, til LandshFN. N 1696. B. 0, p, /07,
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til fkepsvirke tjenligt vara kan, då de dårom anmäla fig
hos Landshöfdingen, loan communicerar laken med
Kongl. Commercie-Collegium och det vidare med A-
miraliteterna j Fortification , Artilleriet famt Kongl. Bergs-
Collegium, at höra, om De af fådane trån och virke kun¬
na och vilja fig betjena f). Til Tjärn-brännerie får icke
annat tagas, an Furu-ftubbar och rötter, gårtallar lamt
andra antingen förtorkade eller odugeliga trån. Den där¬
emot faller någon frifk och dugelig Furu, Mafttrå, Spi¬
ra, Timmerbock och Storverks trä, fkall efter omflåndig-
heterna bota för hvart och et (ådant tråd, fom uti, all¬
männa lagen finnes ftadgadt, famt om det fkedt på an¬
nans eller ofkifta ägor, betala värdet efter Måtismanna
ordom. g) Härifrån äro dock de orter undantagne , fom
för aflåglenhetens fkull ej kunna betjena bruken eller
andra publika verk med fleog och kolning b). Emedan
Björkfkogen i Riket år icke allena för den allmänna hus¬
hållningen, utan ock i fynnerhet för Bruk och Bergverk
högfl nödig och angelägen, ty får til Lof-iyoh Näfver¬
tagt intet Bjork-trå fållas och topphuggas; utan trådet
bör qviftas och nåfvern tagas. Safvande på Tallar cch
fkogs få lande för Getter rörbjudes och 16 öre S:mts
vite utfättes för hvarje topp och trå, fom på detta fat¬
tet fkadas. Löffalar och löfvande förbjudes vid 10 Dal.
S:mts vite. i) På Krono-parker, gehåg och Jågerie-plat-
fer, jemce Bergslagen, böra Getter ej lidas och tålas,

vid

f) K. Refol. pä Städernas AUm. Bejv. d. 12 Jul. 1731,
B. 0'. p. 850.

£•) Skogs Ordn. 1734 > §. 23- B. O. p. 787.
b) Förklaring därofver 173g, 14 M. T. 2. p. 1443*
i) Sk. Ord. 1734. §. 311 B. 0. p. 7po. Kongl, Majits Forordn.d. 1j. Febr. 1773.
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vid ic Dal. S:mts vite for agaren hvarje gang, k) hvit-
ket dock genom fednare forfattningar til någon del år
infkrånkt och mildradt. /) På det icke eller Krono-par¬
ker och Allmånningar, under prétext af tillåteliga behof,
för mycket måtte tilgripas, år igenom flerc forfattnin¬
gar ftadgadc, huru icke något Timmer eller Byggnings-
verke därifrån må tagas, uran foregången laga pröfning
och utfyning, m) hvilket åfven, med Hemmans-och Hyt-
te-byggnad i Bergslagerna (fracker fig til egna fkogar, »)
på hvllka Bergsbetjeningen har fådan utfyning utan be¬
talning, efcer beordrande, at forråtta. o). For ofrigt och
fom alt nyttjande, fom ej grundar fig på Calcul af tilgån-
gar, jämförda med behofven, roåfte i långden blifva o-
fåkert; få har man åfven i fednare tider fökc förekom¬
ma fkogarnes utodande genom Öfverfmide ocb ojverflodi-
ga Hammarverk. Til den andan har icke något verk blif-
vit priviligeradt, hvareft icke förut, om tilgångarna få
på ikog fom på flera förnödenheter til handteringen, be*
hörigen blifvit underfökt, och en vifi bammarfkatt af
fmide därefter lämpad p) Och hvad de i ä'dre tider an-
lagde verk beträffar, vid hvilka icke då ännu famma
granlagenhec blifvit i agttagen, åro de dels fixerade til

k) Forkl. bfv. Skogs-O. 173p, §. /7/ Mod. T. 2. p. 1447. K.
Fbrordtj. angående Rångiåms fmidet, 174.0-) §.14, M. T. 3.p. 1649.

I) K. Rejol. på Alltnog. Allm:Befv.. 1741, §. 18. 47.
M. T, 3. p. 1704,

m \ Skogs - Ord. 1714 §. 7. Mod. T. 23 p. 1119. FdrkL
derbfver i?"\q> §. 3. Mod, l. c. p. 1438' K- Svea Hofr, Br.
1760.. Mod. T. 7, p. 49*47.

n) K. Rejol\ på Alltnog. Allm.. Befv.. 1734.. §. 43. B. 0,
p. 799.

o) K. Rejol. 1737, B. 0, p. 8^9-
p) BergsR. Leijonmarks Tal, p. 21,.
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1695 års Hammarfkatts taxering, dels någon tilökmngfor dem reglerad, ofver hvilken de uti fin biverkning
ingalunda få gå, vid 8 Dal. S:mts plikt for bvart fkep-pund, fom Gtverfmides, q )

§. 4>
Viffa Skogs - trätter åro vijjfa Bergverk fbrbehållnc«

For de ådlare verken uti Riket och fådana Bergsla¬
ger, på hvilkas beftånd 2 framtiden hela Bergshanteringen
hufvudfakeligen beror, har anfets nödigt," at bibehålla
och förvara vifiå tiigångar på fkog, med utefiutande af

alla

q) K. Förordning, ang. flängtärns Jmid, d. 19 A'pril 1740*Mod. 7. 3. p. 1628. Item ang. Ofver[mides Hemmande, d. 10.
Sept. 1747. Mod. I. c. p. 24-24. Cfr. Forkl. derofv. d. 31 Dec.
s. är, Mod. I. c. p. 2492. Ofver detta dmne fatt annars aren
1729 och 26 en Corrmiffion, kvavs betänkande, om de i Weft-
manland, Nerike och Wermland utom Bergslagerna belägnaBruk oeb Hammarverk, til beftändande eller" utgående, K. M.
behagade bifalla, famt for bfrigt, pä defs tilftyrkande, för¬
ljuda alt fmida ofver den dä afatta Flammar(katt, vid 8 Dal
S'.mts pligt fbr bvart fkeppund, K. Brefv. til Bergs - Coli.
172cf. B. 0. p. 842. Kerkfläüigbeten håra} upfköts dock för(t
genom K. Br. d. 90. Jun. 1729, B. 0. p. 8.3^, til det årets
jlut. Och vidare tilläts genom K. Refol. d. u Maij 1731,
B. O.p. 849 •> at bfver[midet, emot til K. M:t- och Kronan er-

lagd Hammarfrätt och contribution, [kulle fa äga befländ, til
defs K. Bergs Coli, kunde jbr bvart Hammarverk, efter före-
gångna och inkomna ranfakningarfrpeciella Rejolutioner pä Ham-
viar-taxev ingen utfärda. Men på Rikf Stånd1 underdåniga tik
fiyrkan vid 1734 års Riksdag, äterßäldes uti K. Br. til Lam-
tnar-ocb Bérgs-Colleg. d. 29 Nov. s. är, B. 0. p. 774 , 1726
års Fbrordn. til fin fulla kraft. Och genom den ofvan anförde
Förordn, af är 1740 lårer dennafaken fiiitel. hafva blifvit reg¬
ierad.
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alla andras deltagande deruti. Kronans Almånningar >
(om emot en vifs årlig recognition eller fkcgs-ören, blif-
vit vifTa verk til nyttjande uplåtne, och dårfore kallas
Recognitions fkojgar, fynas hårvid förft böra komma i öf-
vervågande, År 1681 var uti fråga, om icke defsa Al¬
månningar, til förökande af Kronans inkomfter, kunde
uplåtas den måft bjudande under arrende; hvarom åf-
ven verkeligen updrogs K. Bergs Collegium at beforja; r)
Men fom man federmera fann, at de förmögnare därige¬
nom fkulle uteflånga de mera behofvande ifrån en lådan
förmån; ty ftadgades vidare, at det verk, til hyars nyt¬
tjande en fådan Almånning blifvit öfverlåmnad, fkulle
dårfore beläggas med en årlig afgift efter defs tilverkning,
af i åre S:mt ftafrumet for Hyttor och Masungnar, famt
2 öre S:mt för Stångjärns Hamrarna. j) Denna afgift har
federmera på Rikfens Stånders tilftyrkan blifvit ökad til
6 öre S:mt ftafrumet för Stångjärns fmidet och 3 öre d:o,
då fkogarne nyttjas til Blåsning; t) hvilka medel upbåras
af Bergs Fogdarne och infattas 1 Banquen för Kongl. Bergs-
Collegii räkning, u) under hvars förvaltning deftå,och
bor denna upbörd åfligen indrifvas inom d. 1 Mardi
famt af innehafvaren befländigt erläggas, om ock fjelf-
va Recognitions fkogarna fkulle blifva uthuggna, v) Men
når Bergverk af ädlare metall, neml. Silfver och Kop-

C par

r ) K. Ref. pä nägra ärender, hvilka concernerande Bergs¬
lagerna infiniterade äro, d. 7. Jan. 1681-, in Palmfköldianis.
Jämfr. Lagm. Königs Lärd. Öfn. T. 3. p. 116.

, s) K. Refol. d. 14 Martti 168#, B» O. p. 380.
t) K. Brefv. d. 24 Nov. 1747, tryckt i H:r Reinkes

DiJputatlon om Recognitions fkogars natur i Sverige, p. 13.
u) K. Bergs Coli, breftil Bergmäft. d. 2 Jan, iGßu B* 0,

p. 41p. K. B. Coli. Bref d. 20# Mart. 1724.
v) K. Brefv. d. Majiy B. 0, p. 4p3»
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par, x) åfven jårngrufvor y) fått fådane fkogar fig til
nyttjande anfiagne, årlågga de dårfore ingen Recognition.
Hvad Adelfors Giildverk angår och de därmed i lednare
tider, rörande fkogar och Kbl-betjening, gjorda forfatt¬
ningar, kan låfas K. Bergs Collegii Relation til 1769 Års
Riksdag, fid. 16, foljand. Til Sala Silfververk år det lå
kallade Salbergs-Lån, beflående af 12 Socknar, Sala, Mo-
klinta, Kila, Kumla,'Norrby, Tårna , Löffla, Enåker, No¬
ra, Våla , Harbo, och Huddinge, anflaget, hvilkas fko-
gar åro Silfververket endafl och allenafl forbehållne, och
deras Ordinarie och Extra Ordinarie Ranta förvandlad
uti Ved och Kol. s) Af defla lefverera några Socknar,
fåfom Våla, Harbo, Huddinge, och Nora, &c. kol; an¬
dra, fåfom Enåker, Loffla och Mökhnta ved; neml. 1
flafrum Mantals ved, 11 qvarter långt, 13 q vart. högt
och 13 q vare. bredt, eller i| tolf tunne låfler kol; lamt
3 (lafrum knekte ved, eller 6 låfler kol for bvarje i
Man al Ikrifven perfon. Dåremot erhålla de för hvarje
ftafrum eller låfl af Bergslagen tilbaka vifs flipulerad af-
fkrifning på fina Mantals penningar och Ordinarie ut-
fkylder, men hafva deffutom förbundit fig, dels at med
ved och kol til vifl åfatt pris afbetala fin öfriga Jorde¬
boks och Mantalsrånta, evalverad efter Landshöfdingens
markegång ; dels ock at,, på requifition om Vår-tiden för¬
ut, til Bergslagen mot betalning afiåmna, hvad fbm vi¬
dare af deffa varor kan behofvas; fäfom ock at endafl
hålla Bergslagen fina fkogar til handa och icke med r>å-

got

x) K. Br. d. 7 Nov. 16ßoy B. 0. p. 403+
y ) K. Refolut. d. ii Dec. 1636., B. O. p% 303.
% ) K% Ref. å. 16 Aug. 1633, §. 4. B. 0. p. 211. K. M.

Öppna Transport af Sala Silfververk pä Sala Bergslag ocb
defs lnUreffenter, d. 3. Sept. 1341, §. 6. /o. Mod.. T 3.p. 1330.
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got annat verk uti kolhandel fig inlåta, a) Den jårnverki
ågare, fom emot defla författningar inlåt fig med Sock¬
narna uti flik oloflig handel, anfågs förr fåfom förfal¬
len til looo-Dai. S:mts böter for hvar låfl, och andra gån¬
gen han därmed beträddes, at ruifta privilegium och
fitt verk; b) Men defla böter hafva, fålom för högt
utfatte, federmera blifvit i (å måtto åndrade, at forbuda
brytaren nu pligtar förfla gången 50 Dal. S;mt fårlivar-
je ftig, andra gången dubbelt, och 3;je gången varder
han fina Bruks privilegier förluflig. c) Fabln Grufva och
Kopparverk har ifrån de åldfta tider, då det börjat råk-
na fina privilegier, fått nyttja alla almindbelige fkoghe,
fom i K. Cbrifloffers tydb. d) Och federmera år ftadgadt,
at Almogens utlagor i Fahlu Ståfhållare-döme» (om måft
beflå i kol och ved, fkola utgöras in natura och ej be¬
talas med penningar, e) hvilken författning federmera,
i fynnerhet i affeende på den, til Milifias och Landtfla-
fens aflöning i Kopparbergs lån, gjorda indelning på
Kolråntan, ganfka ofta blifvit förnyad. /) Til at ftyra och
handhafva vedhandelen för Bergslagens råkning , inrät¬
tades 1648 vid flora Kopparberget et Ved-Compagnie,

C 2 få

a) K. Ref. på Almog. i Löfßa Befvår, famt ßadfafta-
de Föreningar emellan Sala Bergslag ocb några därunder lag-
da Socknar d. 12 Febr. 1734. B. O. p. 741. följ.

b) K. Förordn. d. 8 Bcc. 1724. B. O. p. 6p7.
c) K. Br, til Kamm, och Bergs Coli. d. 13 Nov. 1741.

Mod. T. 3. p. 1786.
d) K. Chriftierns ftadfaßelfe på Kopparbergs Privilegier

1458. B. 0. p. 19.
v) K. Guflaf Adolphs Ordinance för Kopparbergsm. d.

31 Mars 1627. B. 0. p. 63.
f) K. Ref. d. 24 Dec. 1652, B. 0. p, 207• K. Plac.å•

16 Maji j 1721, B. 0. p, 609 ocb flereß.
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få af Borgare, fom Bergsmans-medel beftående, hvilket
(kulle til fig handla alt det trävirke, i timmer, låg-ftoc-
kar och kabbar, (om Almogen i Vefter-Dalarna kan
tilvåga bringa, och det famma, fedan det fjövågen blif-
vit beqvåmiigen til Grufvan forclkaffadt, oeh dår up-
huggit, til Bergsmannen förfålja. En fordelning gjor¬
des dä åfven de underlagda Socknarne emellan 5 lå at
Öder Dalarna och de andra Socknar, (om ej gråofa til
Vefter-Dala Ålfven, eller Runnen, (kola framföra ved 5
men i Gagnåf, Torlång, Tuna och Vika (kal kolas och
0; huggas ved, g) De nårmafl: incil Fahiun belägna (ko-
gar (kola conferveras til Råftved, och få icke tilgripas
til Grufveved. b ) Berörde Ved-Compagnie år federme-
ra med all de(s lo fa och fafta egendom til Bergslagen
foråradt; i) och all olaga handel undan (fora Koppar¬
berget vid (amma ftraff forbuden, fom förut vid Sala
Silfververk omrördt år. k) Ytterligare år ock i gemen
för de ådlare verken, under hvilka ftora Kopparbergs
och Sala Bergslag i (ynnerhet begripas, (ladgadt, at de¬
ras innehafvare mage årligen uti de dem underliggande
Socknar, til Controll på deras kolhandel, upfkatta Hem-mans-Åboernas kolmilor, efter hvilken upfkattning Al-
mogen år (kyldig fina kol til verken vid anfvar aflef-
verera. Den Bruks Ågare, fom köper kol undan nå¬
got af defla verk, förlorar, utom den ålagda pligten,2?
fkeppund af (in årliga fmides-råttighet for hvarje gång,
utan afkortning på den af Verket gående Hammarfkat-

ten,

g) K. Fårordn. om Ved-Contoir. i Fabian, d. 20 Nov.
1649. B 0. p. 19J.

b) K. Br, d. 11 Dec. 1689. B. 0. p. 393.
i) K. Br. til Bergs-Coü. d. 16- Dec. 1691. B. O.p. 430.k) K. Br. til Kammar-och Bergs »Coli. d. 13 Nov. 1741.Mod, T. 3. p. 1788„
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ten. /) Uti Järnverks rbrelfejt har åfven lkogarnes frans»
tida beBånd fordrat en fördelning orterna emellan af de
lårlkildta arbets och närings grenar, fom den innefattar*
hvarvid ifrån åldre tider tiibaka den principe fcmfvit fö-lgd,
at de orter, fora varit förledde med betydeiiga Järn¬
malms fält, egenteligen bordt nyttjas for tackjärns blås-
ning, och Tackjärnet foras därifrån til Hammarverken i
andra Ikogrika, men maimlöla orter, m) Af denna or-
fak utfärdades redan år 1636 forbud på Hamrars upbyg-
gande i Bergslagen, n) och federmera har tid efter an¬
nan blifvit förordoadt, at inga andra Bruk eller järn-Verk
få dårftådes bibehållas , ån de , fom kunna behjelpa fig
med egen fkog och icke bchöfva igenom Kolköp pré-
judicera de ädlare Verken och Bläsningarna. o) Den
Hammar Patron, fom i lådan olaga kolhandel lig inlå¬
ter , har anlets ån med 20 m:k S:mts böter för hvar Big
och kolens confilcation, p ) ån med 1000 Dal. Sjmrs bö¬
ter i:Ba gången, 2tdra gången dubbelt och 3:dje gån¬
gen fit Privileg i förluB, 7) ån åter nu fednaft med 50
Dal. S:mt för hvar Big t:Ba gången , dubbelt 2:dra gån¬
gen och 3: be e.ången förluBm af Bruksprivilegierna; r)
hvilk t BraflF åfcen hlitv t utBråfckt til dem, lom ifrån
Bergsmans-Skogar köpa kol til mas-angnar , eller andra

C 3 " kol-
I) K. Bergs - Coli, Kungårelje d. 50. Jan. 1765, Mod[

T. S. p. SSTS-
m) Fih Liljenbergs Tal, p. 14,
n) K. Forordn. d. 23 Dec. 1656, B. 0. p. 77.
o j K. Refol, d. 15 Nov. 1664, 0 P> 22^- & Bejol.

d. 18 Mnji 1689, §. 6. B. 0. p. 387. K.Br. til Kammar-ocb
Bergs C'>B af d. 25 Nov. 1734, B. 0. p. 774.

p) K Refol. d. i Febr. 1682, B. 0. p. 308.
q ) K, Forordn. d. 3 Apr. 1759. Mod. 7. 7, p. 4889.
r) K, Förklaring, d. 30 Sept, 1761, Mod.- I. c. p. joSo.
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kol-tårande Verk. s) For öfrigt och i allmänhet år, uti
Kongl. Forordningen angående flångjårns fraidet, af d*
19 Apr. 1740, t) idadgadc, at, til förekommande af ir¬
ring och oreda Bruken emellan , fkall 1:0 hvart och et
Verk framgent bi behållas vid den tilgång af kel , fom
Ägaren nu kan hafva, antingen af egna frålfe eller fkat-
te-fkogar, fom han Bruket underlägga vill, eller ock af
Recognitions och Allmånnings fkogar, fom verken lag-
ligen anflagne blifvit. 2:0 Når vid Brukets fundation, el¬
ler de federmera ofver fkogarna hållna underfökningnr,
Skat e Bönderna fig utlåtit, at vilja betjena Bruket med
kol$ få bor kol - tilverkningen til Brukets betjening bi¬
behållas; utan at andra Bruks - Patroner rråga fig dåruti
intränga, men kolningen på Frålfe fkogar blifver g:o vid
den Difpofition, fom Frålfe-Man, enligt privilegierna,
har frihet at göra.

Kongl. Bergs CoUegii och Bergshetjen ingensjnr isdiBio n
ofver fkogarna.

Til defto fåkrare beflånd för fkogsfånget, fom med
Bergshandteringen finnes åga (å nåra gemenfkap, har åf-
ven anfets för tjenligt, at ftålla bagge deffa näringsgre¬
nar, i de orter, dår deras förening år nödig, under en
och fimma difpofition, neml. Kongl. Bergs-Collegii och
den öfriga Bergs-Betjeningens. Någon dylik författning
år åfven vidtagen vid Utrikes Bergverk; u) och har i-
ffån åldre tider tilbaka hos ofs varit påtänkt. Uti Kongl.
Moj:ts Jnflruction, hvarefter Defs famt Rikfens General

Bergs-
s) K. Ref. pä Allm. Befv. ä. 17 Ang. 1762. §. /7. Mod.

t. c. p, J302.
t) §. 16. Mod. T. 3. p. 1640.
u) BergsRåd. Hejkenfkölds Tal om Bergshusb. i ge-

inen, p, 6. 7.
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Eergs-Collegium bafver fig at råtta och regulera, upfatt
och i Kongl. Cancelliet inlefvererad, d. 31 Mars 1664,
lyder 4 i Palmfköldifka Samlingarna uti Upfala Bi¬
bliothek fåledes;. "Bergs Collegium fkal noga agt hafva
''om våra Allmånningar och fkogar i Bergslagarna, at
"de icke egenvilligt vis confumerade och för härjade; u-
"tan til Bergs-Brukens och Landens nödiga tarfvor måt-
"teligen anvånde varda; rattandes fig i få måtto efter
J'den Skogs-Ordning, fom öfver fkogarna allaredo for
''detta anno 1647 publicerad år, eller den härefter öfver
"fkogarna författad varder. Denna författning år feder-
rrera flera gångor i allmänhet förnyad, v) fåfom ock
de lärlkildta mål utflakade, hvilka i följe härutaf böra
under Kongl. Bergs Collegii Jurisdiction. Således tilhö-
rer det famma K Collegium, ar hafva upfigt öfver Sved¬
jande, Sågande, Torps och Nybyggens anlågga ide, m. m.
fom til fkoger s uiödande landa kan,"jr; at noga tilfe,
det icke fkogarne genom exeffiv flångjårns til verkning
eller öfverfmide utö <as; y) at töranflalta om förpanta¬
de kolråntorj a) at göra författningar om kolhandelen
och kol piifec; a) o. m. s. Bergmåftarena böra äfven öf¬ver

v) K. Forffrdn om /kogarna, d. /9 Dec. 1683- B. 0. p.
334. K. Brejv.Jtil B. Coli. d. 6. Dec. 16144 ^ B. O. p. 46g.

x) 1134 Ars Skogs-Orda. K% Byejv til Lanåshofd. d. 24
Maji 1696, B. 0. p. 442. K. Forordn. ang, flångjårns Jmi-
det, d. ig Ap. 1140. §. 14. Mod. T. 3 p. 163g.

y ) K Br. til B. Coli. d. 24 Nov. /73^, B. O.p. 774
och d. 24 Maji 7-72f, B. O.p. 83g-

z} K. Br. til Kam. och B. Coli. d. 16 Aug. 1431. B.
0. p. 716.

a ) K. Refol. på AUmog. Befv. ifrån Geftrikl. d. 23 Nov.
1723. B, 0. p. 648; K Br. til Bergs-Coli. d. 21 Jul. 1324,
B. O, p, 8333 1340 års Fhrordiu om ßangjärns fmidet §. 16.
Mod. T, 3. p. 1640,
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ver fvedjande b) lamt fågande c) hafva upfigt, lamt vid
Bergsting-Råttema uptaga och afdöma de mål, fom här¬
röra af lådan eller annan fkogs åverkan på de Grufvor
och Bergverk tilflagna Skogs och Allmånnings-tra£ier. d)
De (kola bivilia Ikogs-deiningarne i fin Bergslag ; g) famt
afgora de tvifter, forn emellan Bergshemman och Hyt¬
telagerna om deras rep och Ikogslotter kunna upkom-
ma. /) Når Bergsman åilunda timmer til Hyttebyggnad,
böra de lig dårom hos Bergmaliaren i orten anmåla. g)
Bergsfogdarna åligger jåmvåi, efter 1734 års Skogs-Ord¬
ning, at på Bergs Ällmånningarne hafva infeende, lamt
årligen til Bergs Collegium aflåmna fårtekning på de ,

angående mifsbruk af fkogarne vid Bergsmans hemman
och olaga kolhandel undan tackjärns blåsningarna angif-
na mål, med beråttelfe, hvad därvid blifvit tilgjordt. b)
Saköres medlen, (om falla efter lådana mål, Ikola de
upbära och göra dårfore rakning, i) Vid llcogs eldar Iko¬
la de fig ftrax inftålla vid 40 Dal. S;mts vite, k) lamt

för

b) K. Bergs Coli. Bref\ d. 13 OB. 1685-) B. O.p.3^.2.
c) 1734 ars Skogs-Ordn. § 22. 2/. B. O.p, 34.2.
dj Ii. Br. d. 24 Octob. 1694., B. p> 463.
e) K. Förordf?, om JärnbergsL. d. 6 Jul. 1649 , §. 92.

B. 0. p. 170. K. B.Coli. InftruB. får Bergmaß. d. 26 Nov.
1669, §. (f. B. 0. p. 2jj. K. Bergs-Coll. Eref til Landsb.
d. 23 Febr. 1670. B. 0. p. 260.

/) K. Fårordn. d. 28 Nov. 1734, B. 0. p. 779.
g) RefoL på Almog. Befv. d. 12 Dec. 1734, §.45. Mod.

T. 2. p. 1174.
b) K. Fårordn. d. 3 April 1759, Mod. T. 7. p. 4889-
i) K. Brefv. til Bergs Coli. d. 24. Oftob. 1694. B. 0.

p. 463.
k) K. Fårordn. om {logs eldar d. 10 Nov. 1690. B.O.

P- 409.
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for ofrigt, jåmte några af Bergsnåmden, betjena med ue-
fyning af det timmer, (om för Bergsmånnerhas Hytte¬
byggnader af Bergmåftaren biifvit anordnade, /) En få-
dan Bergs-Jurisdidion ötver fkogarna har åfven i fedna-
re tider blifvit bibehållen, faffc den til fina grånfor, eller
orterna, hvaröfver den (kall Bräcka fig, undergått en
eller annan förändring. Af 22 och 25 §. §. i 1734 års
Skogs Ordning, jämförda med Allmänna Lagen, 10 Cap.
17 §. Råttegångs Balken, ochj Kongl. Brefvet til Bergs-
Coiiegiurn, af den 22 Jul. 1741) angående upfigt å AI-
mogens ikogar af villa Bergs betjente och Uplynings-
mån, har den flatlats blifvit dragen, fem {kulle Bergs-
tings-Rätternas Domsråttighet äfven ftråcka fig til de mål,
fom angå dels olofligt fvedjande på Ikatte-lamt Krono¬
hemmans Ikogar, hvilka .utom Bergslagen åro belägna;
men, efter fåilkildta privilegier och Refolutioner eller
vana, Bruks och Berg-verken betjena, dels ock oloflig
Brådfågning vid de lågar, fom ligga vid och nåra där¬
omkring, Lmtåro, efter föregångne underfökningar, med
K. Bergs Collegii bifall bygde eller bibehållne; Och en
fådan Domsråttighet har jåmvål af K. Maj:t, genom nå¬
digt Refcript af d. 13 Dec. 1753, blifvit Bergstings-Rät¬
terna tillagd och, genom K. Svea Hofråtts Univerfale
famt K. Bergs-Collegii Circulaire bref af d. 2 Mars 1754, m)
allmänt kungjord. Men uti Refolution på Allmogens
allmänna befvår af d. 29 Nov. 1756, §. 3$, n) har K.
Maj:t, på dåruti anförda grunder, behagat ofvannåmnde
K. Relcript famt de i anledning dåraf utfärdade-Univer-
faler uphåfva, och i Hållet forordna, at alla de mål, fom

D röra

l) K, RefoJ, på AUmog. Be/v. d. 12 Dec, 1734. Mod
T. 2. p. i s 74.

m ) Mod. T\ j, p. 360$
» ) Mod. T. i, p, 4743.
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röra antingen tagning pa de utom Bergslagen, vid eller
nåra omkring Bruk eller Bergverk , med Bergs-Coliegii
tilftånd, byggda och bibehållna Krono-och {katte - lågar,
eller röd-och fved-jande på Krono-och Krono-fkatte-Tko-
gar utom Bergslagen, antingen de fournera något bruk
med kol eller ej, böra förblifva under Hårads-Rätter¬
nas Jurisdiction. Detta år federmera vidare bekräftade
genom en Kongl. Refolution af d. 21 jun. 1762 famt
a:ne til K. Bergs Collegium ankomne Nådiga bref af d.
17 och 20 Nov. 1766, til följe hvaraf berörde K. Col¬
legium, under d. 12 Januarii 17Ö7, utfärdat et Circulaire
til famteliga Bergmåltare, at noga och vid hårde anfvar
förberörda K. Refoiutioner i agt tags. K. Bergs-Colle¬
gium tiltror fig alclå icke, at nu flråcka fin jurisdiktion
öfver tkogarne längre, ån 1:0 til de for tackjårns-blås-
ning priviiegerade Bergslagerna, 2:0 til Bergs frålfet vid
Sala , Hellefors lamt fiora och nya Kopparbergen , men
icke til Krono-och {katte-hemmans fkogarne innom des-
fa verkens frihets diftricter, ehuru hemmanen for Berg¬
verkens (kull njuta åtfkilliga förmåner, och 3:0 til de
Bruken och Bergverken emot Recognition uplåtne Al-
månnings fkogar, antingen in eller utom Bergslagerna,
efter fom de, hvarken i 1756, 62 eller 1766 årens för¬
ordnanden, åro nämnde. 0) Hvad verkan defiä förändrin¬
gar för Bergverken kunnat hafva, och huruvida det med
en råttfkafFens Bergshushållning må kunna förenas, at
fkogar, fom åro Bruk och Bergverk til betjeniog anfiag-
ne, blifvit fkilde ifrån Bergsbetjeningens och Bergsdom-
ftolarnes upfigt, tilbörer icke ofs ac döma. Uplyftarekännare hafva redan til en del fökt ådagalägga, hvad
följder det kunnat medföra, p) §.6.

o) K. Bergs-CoU\ Relation til 176$ ars Riksd. p. 133,
p) Berörde Relät. p. 23, 2^, 132 följ, Frib. LiljenbergsJk fl i"* v _3 r ^ ' 21,
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§. 6.

Författningar, angående Kol-tilvcrkningen famt
kolhandelen.

Emedan all vård och omforg om fkogarnas fredan¬
de for otilbörliga tilgrep fkulle vara öfverflödig, få framt
man icke åfven till åg, at vid de lofliga confumtioner
brukades all fparfam och förflgtig hushållning; ty har
man jåmvål hos ofs varit omtånckt, at i möjeligafte måt¬
to reglera fjelfva koftilverkningen q) och förlåljningen.
I Allmänna Lagen 10 Cap. 9 §. Byggninga Balken, för-
bjudes, at i de fkogar, fom til Bergsbruk höra, til kol-
ning eller andra åmnen, fålla något trå, fom til ftor-
byggnad vid Bergverken nyttigt år, vid jo Dal. S:mts
bot, för hvart trå, efter hvilket Lagfens rum åfven den
bör anfes, fom til kolning eller annat behof fyrer eller
fördårfvar något fådant trå. v) Bergmåftarena fkola til-
hålla vederbörande, at, på et qvart. nårajorden, fkogen
kullfålla, och vid 40 ro;kr S:mts böter förbjuda dem, at
längre ån £ alns ftubbe qvarlåmna, s) famt med hög-
fta flit undervifa dem, fom med kolande umgå , at de
igenom blådning fkogen rått handtera. t) Samma för¬
fattning år för Allmogen uti de flora Kopparbergs Bergs¬
lag tilflagna Socknar fpecielt gjord, med förbud, at den
fpåda fkogen, fom til kolning år aldeles odugelig, åf¬
ven få vål fom den gröfre nederfålla, affvedja och af-

D 2 brån-

q) Järn-Contoirets medel, bafva åfven Belåningar
llifvit använde til förbättring i kolare konßen. Frib, Liljen-
bergs Tal, p. ty.

r) K. Förordn. d, $ Febr♦ 1749. Mod. 7. 4. p. 2842.
Jfr. K, Refol. d, 6 Dec. 173 J. B. O. p. Jy2.

s) K. Bergs-CoU. Bref d. 13 Ott. 1685. B. O. p. 342,
t) 1734 ärs Skogs Ordn* §. 25. B, 0. p, 75/0.
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brånna, ej eller, fedan de veden i milan inåkt, be(å dea
afbrånda marken, vid 20 m: ks S;nats vite cch (ådens
confilcation, bvapöfVer Bergsbetjeningen åger at h3fva
upfigt. u) I anfeende til de Matty fom vid kol-forlåij-
ningen brukas, år å'(killigt, til ordnings och jämlikhetsbibehållande, dårom forordnat. En ryls elier ftig, v)'

fom innehåller 12 tunnor, (kal vara 4^ al. lång, rj al.bred och 1 a', if qyarter hog. x) Ingen (krinda kolfår forfåljas, fom icke håller 12 t:r tiIfylieft; men om
något dårofver vara (kal, få bor det gå til rg t:r;jy)dock må, i anfeende til lådana ko!-(krindors ovighet itrånga Becgs-och (kogs-marker, på de orter, dir K. Bergs-Collegium finner fådant omtråoga, kolfkrindor inråt¬
tas cch kronas til 6 a 8 r:rs innehåll, hvilkas högd, långdoch bredd i proportion noga år utftakad. z) Til Con-troil på detta Mått (kola Bergsfogdar, Lånsmån och Up-fyningsmån, (om gemenligen aro Hammarfmeds Ålder-

mån-,
u) K. M:ts Placaty d. y. Dec. 1722, B. 0. p, 617.
v ) Til erhållande af lika begrep på åtfkilliga orter omvanliga ko/matt, tyckes vara nödigt, at allmänt borde anta¬

gas viffa namn, fom utmärka et vifi innehåll, få at t. ex. all-månt borde forflås med
Stor Ryfs — 40 T:r Skrinda — 18 d\o
Half-Ryfs — 20 d:o Ldfi — 12 d:o

,0 , St'S — 24 <I:0da de eljeß på [omliga orter bmfom brukeliga namn, fåfom fligeller (lorflig fbr 24 t.r och Ryjs für 12, kunde uti Tal ochfkrifter aflaggas. Äff. Rinmans Bok om Järnförädling, p. 6y.x) K. M. Kol Mandat, d, 3 Nov. 1637. B. 0. p. yy.$ch d. Jul. 1649. B. 0. p. 183.
y) K. Bergs-CoU. Ref d. 23 Nov. 1693, §• 3- B- Of-z) K. B. Coli. Kungöre(Je d. yu Febr» 1763. Mod. T. 7.P- 5538-
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mån, vara förledde med krönta måte-flånger, famt ca
gång om året, efter foregången publication på Predik- #
itolarna, hetrima i Bondens gård upmåta och kråna defs
kolfkrindor, hvilket kronmårke, at förekomma underflef
roedelfl fkrindans fammandragande ofvan och nedan til#
bor fåttas på et tvår-trå, få våi uppe fom neder i fkrin-
dan. Olaga och okrönta fkrindor, fom emot detta för¬
bud likafult i kolhandel brukas, få fritt och ofver alt
fönderhuggas, kolen confifceras och til anklagarens nyt¬
ta forfåljas, och agaren befordras til 40 m:krs S:mts bö¬
ter. a) Upfynings månnerna njuta för denna deras fyfsla
i Dal. hvitt mynt af hvar hård; b) och vid flora Kop¬
parberget hafva de, når fkrindorna krönas, 1 öre S:mt
för hvar fknnda af Almogen. c ) Koltunnan bör utgöra

del af det faflflålde fkrinde måttet, neml. få til hög-
den, fom diametern, 1 aln 5J linea, famt jufleras och krö¬
nas af Landtmåtare, d) och fom det befunnits, at Bergs¬
lagen på det fladgade fyrkantiga måttet fkulle förlora åc-
minftone 5 t:r på en fkrinda, fom bör beftå af ig t:c
och 2 t:r på en (lig, fom bör hålla 12 t:r; få refolvera-
des , at Bergslagerna må betjena Hg af fina vanliga trin-
da tunnor til mätningen, e) På fådana tunnor beflås inga

D 3 -kap-

a) K. M:ts kol-mandat d. $ Nov. 1637 och d. 6 Jul.
1649. loc. fupracit. K. Bergs-Coli. Bref til Landsbojd. d. 27
Nov. 1682, B. O. p. 32/.

b) K. M:ts anförda kol-mandat.
c) K. Brefv. til Bergs-Coli. d. 18 Dec. 1695, B. 0»

p. 480.
d) K. Bergs C. kimg. d. 4. Fehr, 17Ö3. Mod. T. 7.

p. 5538-
e) K. Br. til Kamm. ocb Bergs-C. d. 17 Jan, 1735.

B. 0. p. 804.
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kappar, utan måtes tunnan med råga, fom hårtils van-
• ligt varit. /) Öfver alt detta {kola Landshofdingarna

hålla hand, §•) likafom högfta infeendet derötver tiikom-
mer K. Bergs-Collegium. b) Samma K. Collegium cil-
horer åfven, (åfom rörut anmårkt år, at reglera kolpri-
fet efter hvarje otts lårfkildta beikafFcnhet, varandes på
fålje-kolen til Fahlu Kopparverk et visft pris utfått, til
io rtr.kr k:mt bogft, och från vifle orter til 9 m:kr k:mt
ftigen, hvarotVer åfvem Landshöfdingen åger at hafva
upfeende. i) Vid Sala Siifververk njuter Ålmogen 1 af«
fkrifning på lina utfkylder, för hvart lefvereradt llafrum
Mantals ved 9 m:kr och Knekte ved 3 Dal k:mt, famt
for fålje veden 4 Dal. 8 öre, a 4 D. 16 öre d:o mynt; och
for en 12-tunne ftig kol betalas dår 9 m:rk kmt. k) Til
förekommande af et olaga kolens fregrande i Bergslagen
och vid Bruken har åfven af K. Bergs Collegium en taxa
blifvit gjord, fom Bergmåftaren hafver at proportione¬
ra efter vågen emellan 5 och 3 Dal. k:mt for en flor
flig. Den däremot fedan bröt, {kulle pligta efter 17 §.
i Järnbergs-Ordningen, Och om någon uplade några
års kol-provifion, borde den tingfåras, pligta och de
kol confifceras, fom ftego ofver behofvet för 1 år. /)

Tro-

- /) K. Forovän. om Mål, Mått och Vigt, d. 29 Maji,
*739» §• ^ 7« Mod. T. 2. p. 1529.

g) K. Inflr. for Landsb: d, 28 jfan. 1687, §• 43* B. 0,
/•

b) K, Ref d. 15 Maji 1734, B. O.p. 862.
i) K. M:ts Placat, d. 8. Dec. 1721. B. O. p, 613.
k) K. M:ts Ref på Lofßa Sockens befvår, famt ftadfd-

ftade Föreningar emellan Sala Bergslag ocb de \dårunder lag¬
da Socknar, d, 12 Febr. 1734. P' 74I#

/) K Bergs »Cell, Refof d. 1 Febr. 1682, §, 1 , 3', B, 0,
308, 309. "
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Troligt dock, at tid och omftåndigheter håruti gjorde
en eller annan förändring.

§• 7-t
Sluteliga Anmärkningar.

Af den til en ny Jagt-och Skogs - Ordnings förfat¬
tande nedlatta Kongl. Beredningen, får Almånheten innam
kort vänta, at ånnu kraftigare mått och fieg vidtagas, til
fkogarnes bevarande för framtiden, i lynnerhet til Berg¬
verkens beftånd och nytta. Åtfkiliiga anledningar til för¬
ra forfattningars förbättrande felas icke. Af fédnare ti¬
ders erfarenhet fynes til ex. vara funnit, at fkogens åter-
växt mera befordras genom afbrukade parkers infån¬
gande och befredande, ån genom den förut påyrkade
blädningen, ja åfven mera, ån genom all fkogsplantering. a)
Om derföre Almogen kunde förmås, at vid koinings
anftållande bruka den hushållning , at den förfl ej dårtil
nyttjade fitt goda timmer, utan endaft den fkog, fom
mark, låge och växt utvifar til kolning vara tjenlig;
och federmera efter gjord indelning på hela fin fkog,
föigde en vifs uträkning, huru flor park fom kunde to-
la at afkola om året, lamt åndteligen tilborligen häg¬
nade den fåledes afkolade parken til återvåxt, få fkulle
8nfenlig besparing i kol-tilverkningen vinnas. En Landt-
man, fom ågde 180 tunneland fkogbevuxen mark, {kulle
då, om man fåfom et medeltal sntoge 10 låfler kol på
tunnelandet och fkogens återvåxt til ny kolning på 60
år, kunna årligen bruka af 3 tunneland, utom hvad han,
fom god hushållare, borde hafva til vedfång, timmer

och

a ) BergsR. Lejionmarks Tal, p. /7, 18. Commerc. Rå¬
det Rudenfchölds Tal om fkogarnas nyttjande och Värd,
p. 37. K. Svenßa JVeten(k. Acad* Oecon. Handlingar, Tom*
2, p. 30J.
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©ch ftångfel fig förbehållit och fpardt. b) Samfållig-hstens uphåfvande uti många Almånningar och de få
kallade By-och Sockne Skogars fördelning på Hemmanen,
uti vifia affki!da Lotter, torde åfven vet ka, at Hem¬
mans Åboen med mera omlorg vårdar det han vet hö¬
ra fig enlkiidt til, ån man nu kan våota af en (kogs be-
tjent, föm med 6 til 8 a 12 plåtars årlig lon och un-
derfiundom et litet torp-Halle i ikogen ac bebo, (vårlr-
ge 1 lårer cmoifiå de förfök, fom ofta ytterfil noden af
defs lifsbergning kan honom förelägga, c > Til fjelfva
kolens godhet och fiytka famt föijagteligen varsgoghet
och mindre åtgång fkulle mycket bidraga, om kolare kun¬
de påläggas och tilhållas, at ej kola af annnan ved, ån
den fom vore huggen i råttan tid och få'f behong tork¬
ning , famt at milan innom en vifs förelktifven tid ej
finge utkolas och flåckas, d) For öfrigt och fom altid
mindre kol och verke fordras til ju finare (mide järnet
uparbetas, (å följer, at vår jårn-förädlings updrifvande
åfven bör räknas för et medel til (kogarnes befparingoeh användande til högre värde. Manufaåuriften ar¬
betar ionom (amma hus, fom han bor och hans rå äm¬
nen behöfva ej annan beredning, ån den de få vid de
jfiörre verken. Han fordrar derföre icke til fin til-
verkning några kofifamma byggnader. Endaft af plåt-
fmidningen år fynbart, huru mycken (kog fpares genom
förädlingen til lika vinfi: för Riket. Vi an före härvid en
(åker kännares ord. "I början på 40 - talet voro i hela
"Riket ej mera ån 5 plåt-hamrar. Men 1750 om Ho¬
fften voro redan ig inrättade, hvarvid til det minfia fmid-

"des

b) Grefv. Stockenftcöms Tal. 1767, jfr. ig.
t) K. Cammar- Coli, berättelje cm alm, Hushålla. i RU

«*. 177s, P-3?-
i) j4Jf. Rinman om jfxrhßrddlingtn, p. 66.
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"des 3600 fkeppund järnplåtar, fom förfåldes ungefär til
"432,000 Dal. k:mt. Om järnet i grofva flänger blifvit
"forfåldt, hade det icke inbragt en fjerdedef få myc-
'ket. Men om lå mycket ftångjårn, fom utgjorde fam-
"ma fumma, i ftåller blifvit tilverkadt, til 8640 fkeppund,
"hade därtils behofts 5 gångor få mycket fkog och ån-
"då ej fordrats mer ån 30 Smeder, i det ftållet, at vid
"de 18 plåthamrarna 72 Smeder til det minfla kunna
"hafva fin féda. e ) De i fednare tider vidtagne forfatt¬
ningar och yppade mera gynnande utfigter for järnför¬
ädlingen, hvilken fåfom grundad på^ Rudimaterier in-
nom Riket, egenteligen fynas bora tilhora vårt k. Fä¬
dernesland, lofva ofs åfven en fårdelagtig verkan for
fkogarna , hvilkas beftånd och varagtighet for framtiden

hvar råttfinnad Medborgare icke annat kan
ån af hjertat onfka,

G. A. L

4 4
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