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§• i.
Inledning.

Sedan famfunds lefnaden med naturliga tilflåndets öp-håfvande aniågs förmonligare, fyntes då genaft nöd¬
vändigheten af Lagar och laga Domftolar, hvars (kyldig-
hec vore at jämföra de lydandes gjerningar med den
Hågfta magtens befallningar: men, fora de lydandes om-
(fändigheter voro oiiki i anleende til de olika närings-
lått, h varmed de fyfelfatte (Ig, och desfa åfven i fina
hindteringar kunde (föras lamt genom oordningar för-
lämras; ty fordrades, at de, (om ofverfamfunds lem¬
marnas rörelfer och näringar (kulle (fyra, råda och dö¬
ma, borde vara om (amma handteringac noga kunnoge.
Hårutinnan jämte flera orlaker ligger formodeligen grun¬
den til den inrättning, (om man blifver varfe uti alla
vä! beftäSta Regeringar, dar får(kilce Lagar, Perfoner och
Domltolar åro förordnade, til de tviffigheters afhjelpan-
de, hvilka i och för (ar(kilte näringars (kull kunna up-
komma.

Bergs-brytningen och den dervid åtföljande mång¬
faldiga Bergshandreringen, för at dels utur jordens inålfr
vor ~fram(kaflhi nödiga och nyttiga rå åmnen, dels bi¬
draga til deras förädling, har hos alla famfund, (om dår-
til ägt naturligit tilfålle blifvit anfedd (åfom en nyttig
näringsgren och fordrat all möjelig vård.

Som allahanda Bergsbruk idkas på landsbygden; få
{kulle de ordeoteliga Domftolar, hvilka åro Hårads-
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Rätter, blifva med (yfior ofverhopade, dåråffc de åf-
ven (kulle handtera de tvifler, (om i Bergsbandteringenfcrekomma, hvarigenom de låtdökände åfven (kulle
komma at lida. Utomdes förefalla uti Bergshandterin-
gen mångfaldige mål, fom fordra helc andra kundfkaper,
an hos de allmänna Domftolar bör väntas; och i anled¬
ning dåraf åro fårlkilce Domftolar forordnade, hvilka
böra uptaga och afgiora alla i Bergshusbållningen före¬fallande både Civile och Criminelle mål, (om efter lagoch laga ftadgar dit höra, och Kongl. Bergsordningarnainnehålla , hvilka Domjflolars inrättning och befkafFen-
het, fådana, fom de innom mitt kåra Fädernesland fin¬
nas, iag forefatt mig uti detta Academifka arbete afhand-
la, och hyars billiga granfkning hos den benägne låfaren
utbedes.

§. IL
Forfla Domftol år BergstingsRätt: de aro i hela Ri¬

ket til antalet fö'jande. i;o Vid Sabla Ulfvervårk och
2:0 vid Stora Kopparberget, hvilka begge kallas Grufve-
Råtter. 3:0 Nya Kopparberget, fom innefattar Socknar-
re Liusnarsberg, Hiuljjb,, Grytbytte och Hällefors. .4:0Öfter-och Wåfter Bergslagen > (om ionebegriper Dalarne
undantagande Stora Kopparberget, fom utgjör fin egenJurisdiction, Weßmanland undantagande Sabla Grufva,famt den delen af Upland, fom kallas Fjerdbundra. 5:0Nora och Lindesberg, hvarunder höra Socknarna Nora
och Linde , fftårnbo-ahs, Näsby och Evvalla i LEäfimanlandrhela Nerike och Skaraborgs Län. 6:0 WermeLands Juris»
diktion,innefattar Wermeland, Dably Elfsborgs > Gjotbe-horgs och Bohus Lån. 7:0 Geßeborgs och Ro/lags Juris¬diktion beftår af Stockholms och Upfala Lan, Geflriklandoch Helftngland„ 8:0 Öftergjotland och Södermanland, hvar-til därjämte lyda Calmare och jfonkjöpings Lån, Öland
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och Gottland. 9:o Skåne Halland och Blekingen, Tamt
Kronobergdan. io:o IVefterbotten, hvartil hörer Umeå, Pi¬
teå och Torneå lappmarker. ii:o Finlands Jurisdiktion,
innefattar hela Fuvfiendhmmet, famt Ößerbotten och Luleå
lappmark. 12:0 JVefler Norrland, beftående af Herjedalen,
Jemtland j Medelpad, Ångermanland, Jemtlands och. A(ele
lappmark.

Ifrån åldre tider har fkilnad varit gjord emellan Bergs-
Gmfve-och Havmarting, i få måtto , at de råttegångs-
mål, fom angingo de innorn Bergslags diftricterne be-
lågne grufvor och hyttor, blifvit vid de få kallade Bergs-
och Grufve-ting afgjorde af Bergmåflaren och den van¬
liga Bergsnåmden Thvaremot de tvifler, hviika angingo
hammarvårken, hafva af Bergmåflaren, men med annan
nåmd blifvit uptagne och afgjorde vid et få kallat Havt-
fiiarting, ehuru hamrarne legat ibland hyttorne i en och
famma Bergslag.

Men lådanc år nu mera uphåfvit, och i det flållet
forordnat, ae alla tvifler, de måga angå grufvor, hyttor,
ftångjerns och manufaktur hamrar, Tamt ådlare vårk,
böra, då de ligga innom Bergslagen, uptagas och afgjö-
ras vid ett och fatnma ting, hvilket kallas Bergs-Ting.
Hvaremot Hammar-Ting val ånnu böra af Bergmåflaren
hållas utom Bergslags diflriflerne med de dårftådes be¬
lägna Bruk och Bergvårk, hvars innehafvare icke utan
olågenhet fkulle kunna infinna fig vid et många mihi
därifrån utfått Bergs-Ting. De böra dock hädanefter ic¬
ke få kallas Hammar- Ting, utan Bergs-Ting. Kongl. For-
ordn. d. 16. Julii 1756. Bergs Domflolar åro låiedes
fkilde ifrån andra Domflolar, icke få egenteligen til råt¬
tegångs fåttet, utan fafl mera i anfeende till den för-
kofran och upkomfl Bergsnåringen igenom defla deras
biträde har at förvänta; ty fom Bergs-Tings Råtterna
hafva at fyfla med alla de mål, fom kunna förefalla vid
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Grufvors, Hyttors och Hamrars ordenteliga och tilbor-
liga drift, emellan grufve-och hytte-ågare lins emellan,
fåfom ock mellan arbetsfolket, vare lig uti civile eller
Criminelle mål, enligit med hvad uti Jårn Bergslags Ord¬
ning. af d. 6. Juiii 1649 §. 4. och Hammarfmeds Ordn.
af d. 27 Dec. 1703 §. 12. finnes fladgadt, lå blif ver huf-
yudlakeliga ändamålet Bergverkens upkomlt och beftånd,
farot alt hvad fom åftadkommer en ordentelig famfunds
lefnad innom Bergsiagarne.

§. III.
På det grufve och hytte driften med alt annat, fom

til Bergs rörerfen hörer, må hallas under upfikt, lamt
ftyras fil lådana åndamål, fom for Fäderneslandet i ge¬
men och Bergslagarne i lynnerhet kan pröfvas nödvän-

åro visie högre och nedrigare Embetsrnan förord-
nade.

Uti hvarje Bergslags diftrieler år hvar lin Bårgmä»
flore förordnad, fom icke allenafl är Domare och Örd*
forande uti alla Tvifte-och Bråttroål, hvilka vid Bergvår-
ken yppas, utan ock hafver lig anförtrodd upfigten öf-
ver hela Bergs-Oeconomien, lamt är fkyldig med råd
och undervisning biträda dem, fora honom därom ot-
lita. På en lådan Einbetsman ankommer det, at befig..
tiga nya anvisningar, underföka grufvors tillflåod, för¬
ordna om byggnad, pröfva arbetares årfarenhet, faflftäl-
la arbetslöner, hålla upfigt öfver Ikog och kohlning,famc tilfe det Kongl. Maj:ts och Kronans inkom II af Berg-värk icke förfpillas, med et ord gjöra a!lon> tärt och
ftxaffa den brottHige, fom vidare intagas kan af Högfl
Sal. Konung GUSTAF ADOLPHS nådigffe Fullmagt
for Bergs Am tet af d. 26. Febr. 1630, och Co-firmanon
å förenärhde Fullmakt af Henms Sal. Mai:t' DrottningCHRISTINA af d, 4. Dec. 1634. Lim Kongl. .Ben^s-
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Collegii Inftruölion for Bergmåftarne i Jårnbergslagerne
af d. 2ö. Nov. 16G9.

ff:

Bergmåftaren har fig till biträde uti Bergs-Tings
Rätten Tolf Bifktare, hvaraf han dock kan få råkna Sju
til Dorofört antal, i likhet med hvad, fom uti Härads«
Råtter vanligen år tillåtit och det i anledning af allmän¬
na Lagen och Rårreg. Balk. I. Cap. 1. §. farot 23. Cap.
i.§. Dårtil utfes öfver-Masmåftaren i fall han vid Bergs-
Tings Rättens början år närvarande, Masmåftare Ålder¬
man , fedan han förut aflagc fin Domare Fd, enligit
hvad 2. §. uti Kongl. Maj:ts förnyade Masmåftare ord¬
ning af d. 26. Junii 1766 therom ftadgar. Likaledes Ham-
marfroeds Åldermannen, fedan han aftagt fm Domare Ed ,

likmåtigt Kongl. Maj:ts förnyade Hammarfmeds ordning
af d. 26. Junii 1766. och 3. §. Därjämte utler Bergmå-
ftaren få många af Bergs allmogen til ledamöter och få
kallad Bergsnåmd, fom enligit hvad cfvanföre orrför¬
mält år fordras at nrgjöra en fullfutten Bergs-Tings Rått.
Skulle någon af befagde Bergsnåmd vara af den befkaf-
fenber, at jåf errot någondera kunde anföras, förordnar
Bergmåftaren en annan i dels ftålle, då jåfvet blifvit be-
borigen granfkadt , och fuppleras dels rum på lika lätt,
fom alirr ånna Logen uti Råtfeg. Balk. XIII. Cap. 4. §. ut-
ftakar. På lika lått förfaies i fall Laga jåf Ikulle emot
Btrgmåftaren fjelf anföras, då han förft med Bergsnåm-
den fjeif öfvtr thet anförde jåfvet domrrer och i rhen
håndelfe han fig jåfvig befinner,ågei ban ej rillftånd rågnn
annan Domare i fitt fälle föro-dna, utan n åfe therom
hos Kongl. Bergs Collegivm anmälan g:öra, varande thtls»
likes Herrar Landshövdingar tillåtit att enligit Lardshof-
dinge Inftrusftion af H. 4. Nov. 1734 och 5 §. tiile at alt
yåi och ritt vid dclla Domftolar tiigår,

B 3 § 'V.
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§. IV.

Att Lag och rått af dem fora vederbör ovåldugt
fkipas, fåfbm och ordning i acktagea och formeras, år en
lika få bog nödvändighet vid dc nu i fråga varande Bergs-
Domftolar, fom vid alle andra Laga Ratter, dår de råtc-
fökande Parter kunna få fine tviftigheter obehindrade
afflutrie, och hvar och en til fina laga rättigheter för-
hulpne; till vinnande af få hålfolamma åndaroål, finnes
af den lagftiffande magten vida ordenteliga tider förord¬
nade, å hvilka Bergs-Ting åhrligen hållas böra, låmpade
efter hvarje Bergslags fårfkilte befkaffenhet och omftån-
digheter. Således finna vi defie Bergs Domfiolar antin¬
gen hålla fina råttegångs feßioner beftåndigt hela åhret
igenom en gång i hvarje vecka, eller oftare dår ange¬
lågenheten få fordrar, fåfom vid Tahlun och Sala, hvilka
förekomma under namu af Grufve-Rdtter enligit St. Kop¬
parbergs Gruf Articlar af år 1649. d. 6, Julii §. 44. eller
ock alienafl en enda gång om året uti flern påftående
dagar alt efter fom råttegångs målens mer eller mindre
myckenhet fådant fordra kan. Af denna fednare befkaf-
fenhet åro alla ordinarie Bergs-Ting, hvilka efter förfat-
ningarne fkola hållas uti Maij och Junii månader Kongl.
Maj:ts Refol. 1672. d. 13. Dec. och 1689 d. 7. Nov. I-
från forenåmde utftakade Terminer, då Bergs-Ting fkola
hållas, hafva Sätber och Grånjärdes åiflriSler fått undanta¬
gas och för dem ett fårfkildt nådigt tillftånd låmnat, at
utfäcca Bergs-Tingen på någon af vinter månaderne, fom
intagas kan af Kongl. Maj:ts Bref till Bergs Coli. 9. Febr.
1725. En lika nådig förmån hafva Normarks och Pers•
bergs Grufvelagar i IVårmeland åtnjutit i anfeende til ti¬
den, hvilken, enligit den ofvan åberopade Kongl. Ma:ts
Förordning af d. 7. Nov. 1689, borde.infalla uti Maij
och Junii månader, men, fom then famma för thefla

Gruf-
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Grufvelagar vore mycket obeqvåm, få har i anledningaf Kongl. Mai:ts nåcfige fkrifvelfe til Kongl. Bergs Collegeaf d. io. Nov. 1727. lålunda blifvit förordnat, at the or¬dinarie Bergs-Tingen uti Normarks och Persbergs Tings¬lagar må hädanefter begynnas antingen mitt uti Mattiimånad eller vid flutet theraf , och fedan fortfåttas få långtuti April månad, fom fakernas mindre eller ftörre vid-
loftighet thet fordra kan.

Som åtfkillige årender torde innom Bergslagarne
yppas hvilka antingen angå Bergsarbetet, eller hus-
båldningen, famt kunna vara af den befkaffenhet och til¬
lika betydenhet, at the, ett lå långt anftånd, fom år tillde ordinarie Bergs-Tings Terminers infallande, icke tola
kunde, utan vore med ett fådant drögsmå! någon faraatt befrukta, få måfte ett Urtima eller Extra Ordinarie
Bergs-Ting af Bergmåftaren på thertil tjenlige orter hål¬las, ocb på thens förfkjutande koftnad, fom det fokt,dock at Kongl. Bergs-Colleg. fitt lof och tillflånd förut
thertil gifver RefoL d. 13. Dec. 1672 §. 7. Kongl. Bergs-Colleg. Inflruch d. 26. Nov. 1669. § §. 3. 11. och uti all¬männa Lagen 4. Cap. Råtteg. Balk. varandes i fynnerhetibland de händelfer, fom fordra en få fkyndefam åtgjårdaf Domhafvanden , de mål, fom i St. Kopparbergs Gruf- ,
ve Artic. af d. 6. Julii 1649. och 11. 12. 13. §§. finnasupråknade, eller och alla dylika håndeller, hvilka på nå¬
got fått hindra Bergsdriftens fullkomliga rörelfe.

Tings-Gdflning år en ränta fom af ålder legat på all¬
mogen åt fina Domare, huru den (amma fordom ut¬
gjorts uti varor, och (edan blifvit förvänd, i pengar årpå detta flållet icke tilfålle at vidlöfrigt omförmåla, nogaf ett afflgter* härmed varit det Tings-Rätten måtte fåfin fordenfksp, under den tid Ting holts.
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En fådan inkomft for Ordinarie Bergs Domftolar-

nas underhåll af Bergs-Tings-gåftnings penningar, beta¬
la alla de, fom under Bergs-Tings Domlaga lyda, fålom
Ett lisp. tackjärn af hvarje Bergsman eller 3 öre Silfrmt,
och Hammar Patronerne, fom åro vane att hålla ham-
marting hvar fitt år, then ena efter then andra forblif-
va vid thetta fitt bruk , fä har efter fom hårtill. Men
ther thetta icke låter fig gjöra, få gifves af hvar hård
6 öre S:mf, och hvar hammarlmed lika myket til ham¬
martings underhållande, Kongl. Maj:ts Refol. på Norbergs
Bergslags Belvår ofver Tings-gåftnings och hårde pen¬
nings afgiften af d. 13 Dec. 1672. §. 7. famt Kongl.
Maj:ts bref til Kammar-Colleg. af d. 14. Janu. 16513.

Såfom flamning år grunden till all Rättegång, få bor
den ock vid Bergs Domftolar nyttias, famt aga alla de
requilita lom därtill fordras och uti Råtteg. Bal. XI. Cap.
omformålas, jåmte livad uti Kongl. Maj:ts Bref til Bergs-
Coileg. af d. 21. Oft. 1652 thårom ftadgas.

Vid Bergs-Tings Råtfen år en Procejfus Jummarius
hufvudfakeligaft, formodeligen i det affeendet, att icke
mer ån en ikrift å hvardera fidan får ingifvas, och de
roifsnogde parter måfte fina tillkänna gifne mifsnöjen uti
Kongl. Bergs - Collegio vade eller befvårsvis fullfölja,
dår högfta Dom i Bergs faker föres; Kongl. Senatens
Bref om Procefluale tvifters afgjorande d, 11. Maji 1703;
förnåmfta fyftemålet dermed år, at råttegången måfte med
mojeligafte fkyndfamhet afgiöras, aldenftund Bergs-och
Bruks-handteringen år af den befkaffenhet, att drogsmål
och utdrågter kunna medföra för både Riket och aga¬
ren oboteliga fkadorj dock bor Domaren få laga att a!c
går i fin tilborliga ordning, få ock alt i akt tages, fom
kan lånda til fakcrnas uplysning få yål på kårandens, fom
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fvarandens fida; ty utom den omflåndigheten år Domen
mera etc ode eller lycka ån en i laga fkål grundad Dom,

§. V.
Vid Bergs-Doroftolar åger famma regel rum fora

Vid de ofriga Domstolar, at alla invändningar och aiia
prxliminatre qu&ftioner, lå om Domftolen« behörighet,
iom rörande (jeifva målet eller tviftande parter, böra
afgioras (Iraxt i bö'jan af Råttegången h varefter 1 jeifva
hufvcrd&kcn uprages; då röril kärandens pågående med
dels fk al och bevis uptages, ledan ivarandens ,'hvaröfvec
Rätten federmera fitt tflag fäller.

De under Bergs-T ngs Rätters Domfaga horande
måhl åro i (ynnerhet följande:

i:mo, Alla Oeconomie-och Politie må1, fom emellan
de til Bergslagerna börande perforier förefalla och Bergs-
driften angå, få val fom angå ode befhmißg på Bergs-
hemman eller angående hyttors och Hamrars dnfvan-
de, (amt rättighet" til maimftrek, och tvid om updåm*
ning Bergsbruk emellan , hvarom i Grufve-slrticlarne Mus-
mdftav - Smältare-och tlammarfmeds-Ordningarnc ftadgas.

2:do, Brottmål, (om uti och under arbetet, emel¬
lan defle Perfoner förotvås: dock (å att dräpmäl remitte¬
ras til ordinarie Domitol, Kongl. Maj:ts Brer d. 21. Apr»
1686.

5:?io, Tvifter om fkog, och åvårkningsmål på de
fkogar, fom åro Bergvårken anflagne, tillika med Sve¬
djande och Kohining.

4:to, Allehanda Confra^er om det, fom til Bergs-
nåringen hörer. Kongk Br. d. 9. Dec. 168Ö, men »vj-
ffer om ägande rått til fattigheter, famt kiop , uohud
och lagfart, tillika med tvitter om updåmning emeMan

B Bruk
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Brök och annan egendom fom icke drifver Bergsbruk,
hörer til Ordinarie Domftol, RStteg. Balk. X. Cap. 17. §.
och ehuru Rikjens Ständers Banqs ratta forum år KongL
Svea Häfrätt, iikvål når Banqnen förer någon talan, fom
hårrorer af Bruks Förlag, borde fådana tvifter uptagas
a t Bergs-Tings Råtten, Kongl. Br. d. 21* Jan. 1708, men
bor nu fke immediate i Kongl. Bergs-Collegio: Kongl.
Br. 19. Jan. 1744. Hvad Fabian angår, få borde alla-de
mål, fom angingo malmen, ledan den år utur Grufve-
bodarne afFörd til hyttor och kallroftar, det vare fig kjöp*
Bold, flard, eller flagsroål i kallroflar, hyttor, och kro-
gar, eller och de årender, fom i vågen förefalla, for-
rallfkande af mårke med mera, uptages och afgjö-
ras på Rådftuvan. Grufve Artic. 1649. §. 48. men
fådana tvifter höra nu til Grufråtten, Kongl. Br. d. 25.
Jan. 1683. och Föreningen d. ri. O&ob. 1720. §. 3..

§. vr.
Sedan Parterna lagligen blifvit til Bergs-Tings Råteinftåmde på fått, fom i 3. §. år omförnoålt, böra de vid

upropet å tinget fig inftålla och det vid den plikt för
uteblifvande, fom i Kongl. Maj:ts Bref til Bergs-Colleg.af d. 10. Nov. 1693år ftadgadt för Lagmans - Rätter,
nemligen kåranden böter 3. da!, och fvaranden 2. dal.
S:mt, hvilket likvål icke inftåromer med hvad i Råt¬
teg. Balk. Cap. XII. §. 2. innehåller, men uti Stamnings
penningar och Doms iöfen anfes Hårads-oeh Bergs-Tings-Råtter lika. Taxan d. 23. Maij 1733. åfven ^ förhåller
det fig i Charta Sigiüata afgiften Kongl. Forordn. d. 14».
Jan. 1748. §. 5. ifrån hvilken afgift Hammarfmeder, Smeds-
drångar, kolare och dylike fler Bruks-karlar, åfven fom
Bergsman åro frikallade, enar the hafva nödigt någrefkrifter til Dofnftolarne ac ingifva, Kongl. Br. d. 26. Nov.
1696. och d. 16. Sept.. 1700. ehuru denna befrielfe icke

finnes
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finnes uptagen uti Kongl. Maj:ts Forordning angående
Stämplat papper af d. 14. Jan. 174S. §• 22,

Alt hvad vid Bergs-Tinget dömes, må Ratten
firaxt utmäta dåråft (uraman år under 50. dal. Silftrnts
varde, men ftiger hufvudlaken til thet värde, eller der-
öfver, då tillätes vad y emot 5. rr:k Silf:mi vade pen¬
ningar, Jårnbergslags Ordn. 1649. §. 41. Refol. d. 20.
Dec. 1684. §• *• Uti Summa apettabili år aitfå Bergs-
Tings Rått lika anfédd med Lagmans-Rått. Råtteg. Bi.XXV. Cap. $. 7. Vadec {kulle tordom på det iåttet full¬
följas at befvåren borde i Kongl. Bergs-Collegio ingifvasvid feflfions tiden emellan d. 1. och 4. Septbr. hvarom
parterne i Apellations Atjefterne borde at Bergmåftarenpåminnas,Kongl. Bref. d. 7. Nov. 1689. och d. 21. Febr.
1696. och i ofngic borde Proceff-Ordningen at d, 4. Ju 11 i
1695. följas, men nu mera år tiden til vad ifrån Bergs-
Tings Rått i Vpland, Stockholms Län, Södermanland, Wefi-manlanå, Nerike och Geßrikeland utfått å 3o:de dagen, denoräknad då Domen föll: men ifrån Kopparbergs LanÖßergjStblandHelfingelandJämtland, Härjedablen, Me¬
delpad och Ångermanland, å 4s*.te dagen: lamt ifrån
kjbpmgs, Kronobergs och Calmare Lån, Wärmeland, 6Äv/-raborgs och Elfsborgs Lån, Halland, $käne> Blekingen, A?/£/,Bohus Län och Weßerbotten innom 2. månader: och i-
från Unland och Gottland innom 3. månader, och detaltid innom kl. 12. Hvilken tid Bergmåftaren bor i ^4-
pellations bevifet införa, jåmte påminnelfe, at förut {fälla
borgen för koftnad och {kada Råtteg. Bl. XXVI. Cap.i. §. eller dar faken af fådan belkaffenhet år, Domenförut fullgjöra. Will kåraden håldre utgifva böterna, ned-fåttas de i Krono Rånteriet och bevis dårpå ofverfåndasmed befvårs {kriften til Kongl. Bergs-Coliegium Förord,d. 22. Novbr. 1749. Skulle den brocflige finnas vara oför¬
mögen aC böternegålda, bör Domaren thec i Protocollec

ante-
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anteckna, tillika med Bergs-Tings Rattens bevis, och
gånge lorn uti Utfök. Bl. i fl. Cap. 6. §. ftadgas, lame
Kongi. Brerv. til Bergs-Coileg. af d. 15. Oétobr. 1696.
Innora fanorna tid böra åfven befvår anföras öfver ucflag
i tvifte mål, hvarofver Landshöfd. Refolverat, dock
råknas Fatålierne ifrån den dag den (ökande det veta rick.
Men Vill parten uti for råtta inffåmde mål hefvåra fig
ötver invändningar .angående forum och flere parters

inifåmmande, bor det fke innom håiften af förenåmde
tid. Förorda, af d. 12. Apr. 1728. och d. 18.

Oft. 1753. Råtteg. B;. XVI. Cap. 1. §.
Ci. A. A.


