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Hvad med Grufve-Utmålförftås.

ed ågånde rått forflås hos de Lagkloka en al-
deles obehiodraci magt, at öfver någon egen¬
dom forordna, efter eglt behag den nyttja och

derifrån utefluca alla andra. Når fådanc utofvas vid un-

derjordifka ftrek och anvisningar til Metaller, Mineralier
och Foflilier, hvilka kallas Bergvårk, lågas de vara ftål-
te inom ägande våldet. Och fom hvar mennifka af
naturen åger den rättighet at forvårfva fig, och for fig
behålla, hvad fom til defs behof år oumgåogeligt och
af ingen förut åges- altfå år vål ingen tvifvel derom,
at ju fådant vid Bergvårk kan hafva rumv fom det ock
blifvit antagit, ifrån den tid Dominia rerum infördes.
Ty Bergvårk åro icke at anfe ibland de ting, fom, Xe-
dan ågande våldet upkommit, likvål få nyttjas af an¬
dra ; efter fom de icke kunna innebegripas ibland Re*
inexhaufti ufus, hvars ymnoghet år få tilråckelig för
.alla, at den aldrig kan tryta. De åro icke flålte utom
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vidare gråntfor, ån at ägaren altid kan vårda dem ,

åtminftone år vårdandet icke omdgeligit, helft de kunna
med vi (Ta märken (kiljas ifrån andra af famma are, och
få vidare, hvilket alt intygar, at de iråfte bJifva fin e-

gentelige ågare forbehållne, och icke få tillika nyttjas af
andra. Til ågande rattens bibehållande och en rolig be-
fiftnings förvarande vid Metallifka ftrek och anvisnin¬
gar, måfte, lika fom vid all annan falt egendom, vifta
rå och ror, gråntfor och fkilnader utftakas, hvarefter
ågande ratten uti fådant fall fkall kunna determineras.
Forfarenheten intygar, at hvad metallifka ftrek och an¬

visningar beträffar, få förhålla de fig under jordens y-
ta ganfka olika: och fbm det å ena fidan fkulie for en

upfinnare af metaller vara foga upmuntransvårdt, at i
ett lådant fit upfåt fortfara, dereft han fkulie hindras i-
från at belågga ftörre rymd med arbete, ån han uppe
i dagen kan uptåcka; hvaremot det å andra fidan vore

betånkeligit, at tillåta Grufve ibkare inkråckta alla de
anvisningar, fom på fiermare håll i grarfkapet kunna om¬
kring deras upfinning yppas, under den förevändning, at
de fkola åga fammanhang dermed , ehuru de på flere
mansåldrar icke torde kunna bringas i arbete; altfå for¬
drar Borgeliga Samfunds Rått, at hvar upfinnare icke
må ftråcka gråntforne, af fin upfinning in infinitum,,
eller få vidt och bredt ofvan jord, at han derigenom
{kulle hindra andre ifrån, at på famrna trakter efcerföka
nya anvisningar: utan bör val hvarje upfinnare njuta fä
ftort utrymme fritt från andras intrång, at han med få-
kerhet kan hafva hopp om, at jemte fitt förfök vinna
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någon båtnad; dock lå at flere tillika få til fälle at for-
fök i fin lycka. Håruti ligger då förmodeligen grunden
til det förordnande, fora vi f nna inom vått K. Fädernes¬
land vara gjordt, uti de tid efter annan för Bet g värkens
upkomlF och forkofran utkomne Stadgar, ora det fak
och utrymme oföan jord, (om for hvarje Grufva, efter
de farikdte malmgångars egenfkaper, år ucftakadt, och
uti Kongl. Bergsordningar förekommer under namn af
Guifve-Utmålj hvarmed alla nya anvisningar hädanefter
böra förfes, lamt ufmålen Lämpas efter malmgångarnei
råtta natur ; hvilket åmne jag uti denna Academilka Af-
bandliag förefatt mig, efter Bergs Lagarnes bokfkfveli-
ga innehåll, upgifva och förklara , hvarvid jag utbeder
mig den Gunltiga Lålarens benägna omdöme.

2.

Om Odal Grufvors UtmåL
Grufve brytningar och derpå följande mångfaldige

Bergshandteringar, hafva redan från äldre tider tilbaka,
inom vårt kåra Fädernesland, fått röna flere ofkattbara ,

vedermålen af framfarne Regenters Nådiga omforg och
belkydd, hvarom de åtlkillige utgångne Privilegier, Ord¬
ningar och Statuter, Svea Riklens Bergsbruk angående, få
väl under Glorvördigfl: i åminnelle den Stora Konung
GUSTAF ADOLPH, fom Drottning CHRISTINA, ols
gifva tilråckelig uplysning,, derell: i fynnerhet vi finna
uti ingrefien af alla desfa förordnanderj, Bergshandterin-
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gen med få nådiga ocdalag vara om förmald ♦ %t efter
fom watt "&åva dåberttesbmb od) 2hFe (tf?ff$ Ö5ut>i filé lof) me$>
många l>arltc^a od) ft'oria itTefaller riPetige» av wålfgnat; bwilFe
I?<ms (Sabomeligc $Taj:ts (love tBåfwov, pottorn til åfyvet, od;
Fronen till nptto, ocf> wåre. unöetfåtares upwå]tt)ocf> forPofting, at
bruPa od) epcoteva, intet minbtre nebtorftigt ån billigt dt: 2lltfå.f?af*
we wij utf>i Wåv Regemente ti&b/ fom fvgmfiatme ^ogl. 3&onttn*
gar, matit bePymvabe, od; låtit <D$ till tbet bogfig wårba, l;urule*
bes babe tl;e 3et*gtvåtP, fom fot tl;etf<t funtmc dte, måtte på båfkt
fattet foctfatte , fa ocf flete upfoPte, orf> tl;ef5liPe(i till gångs od; u>
tf>> fltt rdtta efle bracPte blifwa. nt. m.

En (ådan Kongl. Nåd hafver åfven blifvit vederfa«
ren den vid Bergshandteringen arbetande folkhopen , i
det vifta förmåner dem tillades, (amt deras Rättigheter
och lkyldigheter noga utftakades. Och fom få ftåiien i
de åldre tider voro kånde och namngifne för malmfö¬
rande, jåmvål ock deras antal var föga dort, fom ågde
både råd och lågenhet (amt håg och luft ac med driftig¬
het utvålja Bergshandteringen til fit näringsfång, hvilken
i fin förfta början fyntes vara underkaflad både fara och
ofåkerhet; få förfors icke (å noga med vifs rymds och
Fålts tildelande åt dem, fom yppade raetallifke ftrek och
anvisningar, emedan ingen fruktan då kunde aga rum
for trångfel i granfkapet af fkårpningen, igenom obe¬
höriga perfoners intrång. De, fom ville företaga Bergs¬
handteringen, blefvo fåfom Bolagsman gerna emottagne
af dem, fom redan yppadt och med arbete belagdt (ine
Ägande Grufvor , hvarigenom deras arbete med mera
drift kunde gemenfamt befordras; och utom defs an-

lågs
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fågs det vara förmånligare, at blifva Bolags-Man uti
en redan kand Grufva, ån genom nya uptåkter föka
fin vinning. )?å detta fåtcec fynes då BergsMånnernes
antal froåningom ökade fig, hvarigenom de] utgjorde
en Bergslag hvar på fin ort och hvar vid fin grufva,
hvilka i begynnelfen måfte hafva varit få til antalet,
famt vida ifrån hvarandra aflågfne, och fåledes Utmål
för en fådan Grufva den tiden aldeles onödigt och o»
kåndt; Ty, (om hela Berget och hvad deruti fants, an-
fågs tor gemenfamc, om ocklå nya Grufvor uptogos,
fom voro nåra belågne intil den gamla , fkedde det al-
tid båft och låttaft för et Bolags råkning. Ånnu min¬
dre nödigt fynes ef Utmål hafva varit för en fådan
grufva, fom arbetades för kronans enfkilte råkning; e-
medan henne fattades ej utvågar at afhålla andra ifrån
få fror vidd, fom fants nyttigt, eller tilgångar för at fjelf
belågga nya angråntsfande Grufve förfök med arbete.
Detta år utan tvifvel ordfaken , hvarföre vid de Åld-
fta, eller de få kallade Odai-Grufvornes, förfra Privile¬
gier icke finnes uti dc Kongl. Bergsordningarne vid
någon fådan Grufva, eller på något fått, nåmdt om Ut¬
mål. Stora Kopparbergs Grufva, den Åldila innom vårt
kåra Fädernesland, och fom råknar fine Privilegier ifrån
år 1347, befinnes ej förr, ån igenom Kongl. Brefvet til
Kongl. Bergs - Collegium af d. 16 Nov. 1703 , hafva fått
något förordnat uti detta åmne. Uti detta Kongl. Bref
förefkrifves vål et diftriå omkring flora Kopparbergs-
Grufva, fom utfiakar gamla Grufvans rymd; dock hac
detta förordnande mera affeende på Bergslagens befiånd
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i framtiden, 2n at fåfta defs ågande rått innom en vifs
grånts; emedan derigenom endaft låmnas ftörre eller
mindre förmåner åt dem, fom innom eller utom detta
diftrictt uptåcka någon lönande malm anvisning: men
deremot åro de(fe upfinnare likväl altid fkyldige, at del¬
taga uti den afrad, fom Almånna Bergslagen til kronan
utgör. Det år iåledes egenteligen icke något Utmål,
fom hår utfåttes. Til följe håraf igenfinnes ingen an¬
ledning, at med fåkerhet utröna, om Odal Grufvor
hafva ågt något fåkerc och tydeligen utfått Utmål; hålffc
Bergmåflaren igenom Kongf. Förordningen af d. 20
Oft. 1741. 7 §. hafver rättighet, at lagligen gifva till-
ftånd till en ny Grufvas uptagande och arbetande i nå¬
gon Odal grufvas granfkap. Denne år dock ej derige¬
nom på annat fått berättigad, at utfåtta Utmaler för gam¬
la grufvan , ån allenaft i vift affeende med gamle Gruf-
ve ågarnes hörande och öfverenskommelfe, i anfeende
til den nya fkårpningen; kommandes hvar och en fåle-
des efter behörigt tilflånd påbörjad ny grufva at erhål¬
la fitt lagliga och uti Kongl. Förordn. af d. 20 Oft.
1741. utfatca Utmål, men ingalunda blir det någon
nödvändighet, at defs afftånd från gamla Grufvan fkall
derföre utmärka denna fednares utmål, fåfom på alla fi-
dor antagit och faflflålt, hvarigenotn andra nya Gruf¬
vor på lika afftånd derifrån fritt få anläggas, utan må-
fte altid fårfkilt tilflånd fökas for hvarje ny grufva, fom
på Odal grufvans trakt yppas.
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Om nyare Grafvors Utmål.
Alt efter fom Bergflagerne blefvo utvidgade, me-

delft både flörre antal af nya Grufvor och Bergverks-
idkare, i farorna mån blef det ockfå nödvendigt, atin-
nom det falt och utrymme, fora for hvarje grufva be-
höfaes, med mera fåkerhet och pålitelighet befåfta å-
gande ratten, få för uphnnare fora for Jordågare; få at
den andel, fom den förra borde njuta uti den yppade
anvisningen, och hvilken uti Lagen, til undvikande af
tvift och mifsnoje, borde vara uefatt, måtte innom en
vifs grånts ofvan jord utflakas. Sådant fkedde i de ål-
dte tider icke vidare, ån i allmånna ordalag, at den,
fom Malmberg funne, fkulle med fine barn njuta fådan
fordel, at de vål måtte behulpne varda. Söderköp. Befl.
1523. §. 6. Närmare blef det icke eller forklaradt uti
General. Bergs-Privil. af d. 6 Julii 1(349, famt for Finland
och Norrland d. 9 Aug. 1673. ^en om Bergshandte-
ringen fkulle vinna merkclig tilvåxt, 'borde alt tvång
och hinder vid nya Grufvors uptagande i möjeligaftc
måtto minfkas; dereft det icke aldeles kunde förekom-
mas; på det de redan med arbete belagde och i full
gång varande Grufvor, igenom et trångare falt icke fkul¬
le förfördelas. Till vinnande af et få hålfofamt ändamål,
blefvo de få kallade Grufve-Utmål foreflagne och in¬
rättade, hvarigenom vifs bredd och långd för hvarje
nytt malmbrott, fom blefve upfunnit och naed arbete

B
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bebgdt, utflakades; på det fråmmande derigenom fkulle
afhållas, at foretaga ett nytt Grufve Arbete alt för nåra
en redan i gång varande Grufva, till dels Ägares fkada
och forfång, och at detta tillika fkulle hafva den nyttan
med fig, at de riörr uptagne Grufvors Ägare {kulle blifva
derigenom ur flånd fatte, at egennyttigt neka til alla
andra nya grufve -forfök, ån de lom voro innom de¬
ras beviljade Utmål belågne. Derigenom blef då tillå¬
tit for hvar och en, (om fants hugad, at i farorna malm¬
arts ftrykande gång i Fålt (öka fig en ny Grufva, alle-
naft det fkedde utom det torr beviljade, och annan re¬
dan tilldelte Utmålet. Uti 1649 års Jernbergs Ordning
och de(s 55 §. finner man alt derföre et Utmål af 200
Qvadrat famnar vara förefkrifvit at låmnas, få vål til de
redan i arbete befintebge Jern-Grufvor, fom åfven till
de nya Privilegerade Jern Malmftrek , forn efter den ti¬
den kunde bhfva upfundne. Detta Kong). Förordnande
omförmåler dock likväl icke ånnu, någon fkilnad af ut¬
mål for fåmre eller ådlare metaller, icke eller utfarter
det något utmål för andre flags Mineralbrott, utan en-
dafl Jern Malmer; hvarigenom alla fådane Grufvor,
fom fedan den tiden blefvo påfundne och med arbete
påkofhde, fingo fitt utmål derefter råttadt. Men feder.
mera då man fant angelågenheten deraf, at föråndra och
utfiaka Utmålet, få vål i anfeende till förefallande om-
ftandigheter af olika arbetade Malmfält, fom efter de
Metallers invårtes varde, fom hvarje Malmgång förde;
få blef en nogare och omftåndeligare Utmals fö-ordning
utgifven af den 30 0&t 1741? fom yidare år åberopad
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och gillad uti Kongl. Forordningen af d. 6 Dec. 1757,
hvaruti ak detta, med mera, blifvit till efrerlefnad > å-
budif. Uti 1741 års Kongl, Forordning och deis 7 §.
tillätes de då redan uptagne grufvor och fkårpningar,
at antingen njuta det utmål till godo, fom dem redan
kunde vara tillagdt, eller i brifl deraf, få förbüfva efter
förra vanligheten, eller ock, at de hädanefter fkuiie er¬
hålla fådant Utmål, fom uti 1649 ars Kongl. Jernbergs
Ordning, 55 §. dem i gemen tillägger,* men at hädan¬
efter borde vid alla Mineral brott och grufvor, ej annat
utmål beviljas och utfattas, ån hvad fom, enligit de tvån-
ne åfvanföre åberopade Kongl. förordnanden, om Gruf-
vors Utmål ftadgas. Vidare intages af 10 §. uti Kongl.
Forordningen af d. 20 Och 1741 , at ej eller ftörre Ut¬
mål får tilldelas fådane fkårpningar och grufvor, fom
for flere år tillbakars varit öfvergifne, eller utan till-
ftånd blifvit nedlagde, famt. gamla urminnes ödes-gruf¬
vor, enär desfe efter begärt tilflånd å nyo fkola upta-
gas; då dervid icke något affeende får göras på den vidd,
de förr efter gammal vana till åfventyrs fredat. Men i
de trakter, dår flere gamla grufvor åro rsåra intill, eller
i nejden deromkring belågne, må vid utmålets tilläg¬
gande icke uptagaren få flört falt tilläggas, fom ofvan
förmält år, efter därunder kunde begripas många får-
fkilte Grufvor, fom flere kunde flg till nytfo bruka, u-
tan bör då utmåiet antingen af Bergmåflaren infattas,
eller faken med fine omftåndigheter Kongl. Bergs Col-
legio underflållas. Vid desfe i anledning af Kongl. För¬
ordningen dllåcne omftåndigheter, åger fåledes Bergmå-

B % ftaren
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fhren eller Kongl. Bergs-Collegium, at oka eller min-
fka florltken af Grufve Utroål, då fådane håndelfer fö¬
rekomma ; och år detta ordfaken, hvarfore olika Utmål
på fomliga Milen kunna finnas, ehuru Grufvorne blifvit
s fednare tider uptagne.

§. 4.

Om Grufve Utmålens olika
ftorlek och Lågen.

Få Mineralier låra kunna uptåckas , fom aga ett li¬
ka Varde under lika flor rymd, dar de yppas. Forfaren-
heten låmnar derutinnan ofs fåkra uaderråttelfer, at na¬

turen, fom framalflrar få många och fårfkilte egenfka-
per af mineralier, dels i anfeende til fkapnad och fam-
manfattning, dels ock i anfeende til mer eller] mindre
ymnighet och rikedom innom hvart och ett flag, gif-
ver anledning till forfattningar om de olika Utmål, fom
for hvar och en åro nödige. Den ftörre eller mindre
nytta, fom metaller tilfkynda det allmänna behofvet^
jämfört med deras mer eller mindre ymnighet, åftadkora-
mer och determinerar férmodeligen deras invårtes var¬
de och forhållande fins emellan. I anledning håraf år
det då billigt, at de utmålsfålt, fom utftaka ågande rat¬
ten af Mineralier, och fom på visft fått kunna anfes
fåfom belöning för anvånd flit at cfterföka, och fara och
befvåc at upbryta och til godo göra upfundne malm

och
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och fleftarter, blifVa til florlek och flere omflåndigheter
rattade efter den minerals och Malmarts varde, fom de
hyfa; defsutom, fom metallernes maimgångar åro af
ganfka olika art, och förefalla fållan eller aldrig på lika
fatt uti malmförande Bergarten blandade, utan åro an¬
tingen mera och mindre famlade eller infprångde , uti
Gångarj, eller uti Liggande Lager, eller uti Njure-och
Kjortelvårk /7), fåfom åfven vid SeifFnings-eller Vafk-
nings våfk b), til hyilka alla forefallande håndelfer etc
enda vifst utfått utmål, ingalunda kan vara tjenligit och
låmpeligif: alt derföre igenfinna vi ordfaken, hvarföre
olika Utmålsfålt åro förordnade uti 2,3 och 4 §. §. af
Kongl. Förordningen af d. 20 03. 1741. fid. 17651» T.
III, Mod. c).

B 3 Gruf-

«0 Med Njure-och Kjortelvårk, forltås fådane Malmfålt, dar Malm-
arten endall: på vifla fpridda och fkilda Hållen , uti oformliga maflor, u-
tan viffe Salband eller flappfkölar, forefaller famlad i en Bergart, fom dels
utom aldeles icke, eller åtminflone til en oberydelig del, har någon malm
i fmårre gnillror inlprångd.

b) Seiffnings eller Vafkningsvårk kallas fådane arbeten, då antingen
malmen eller fjelfva gedigna Metallen vafkas ntur viffe floders fand, hvil-
ken på fine (lallen famlas, och dar uptngas; eller, dar Malmen uti faft
Bergart ar få fpridd, at den fnmma malte bokas, Hampas fonder och
vaflkas, innan han med förmån kan undergå någon fmåltuing.

c) Defle §, §. innehålla at: for ftrykande gångar, få val ftående fom
Donlåglige, det ar fådane fom åt någondera liden åro fnedt fallande, hvil»
ka å bagge lidor hafva ville falband eller flåppfkolar, utiåttes eftei upta-
garens anvisning och malmens Hrykande, Et Falt af 2.5 Langd pa
ämfe fidor af Grufvans medelpunö, och i Bredd 10 famn. på bvarder*
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Grufve Utmål blifva merendels utftakade efter Gruf-
vans eller malmftrekets medelpunå,' den Uptagaren el¬
ler Grufve Ägaren (jelf får utlåtta vid Strykande Gån¬
gar, (om på bågge eller endera fidan hafva fina visfa
Salband eller Slåppfkölar, eller ock i annat fall, då malm-
arten förhåller fig annoriedes, efter (orn GrufVan med-
gifver, eller på hvad fida (om Uptagaren det begårar.
På detta iåttet råknas det ifrån Jordytan til (amma vidd
uti lodrätt linea, til hvad djup grufvan kan hinna, både
uti Stock-Njure-eller Kjortelvårk, och Stående famt i
Fålt Strykande Gångar, (om ock uti Fletsvårk och lig-

gan-

(idan af malmgångens flåppfkol: For Malmgångar utan vifle flåppfkoiar,
hvareft dock gifves anvisning til malmens ftrykande eller Malmfcortlar,
igenom klyfter eller ftritnor, Et Falt af 50 famn. i Langd, och 20 famn.
1 Bredd , på hvardera lidan ifrån den anvisning fom Grufvan medgifver.
For Stock, lå val fotn Fletsvårk, 50 famn. i Langd o.ch Bredd, på hvad
lida fom uptagaren åftundar : For Njure-eller Kjortelvårk, fom falla in-
fprangde uti andra Bergarter utan någon ordning eller vifs fkolgång , En
Fyrkant af IOO famn. i långd och bredd efter uptagarens {begåran , for
Seiffnings -eller Vafkningsvårk, 150 famn. i längden efter Strandeine af
det rinnande vattnet, och få långt derifrån på hvardera fidan, fom malmen
uptages , och i det vattnet utvafkas kan: for Mineralier och Saltarter, få-
fom Svafvel, Bergfalt, Alun, jemvål ock Stenkål, når de brytas uti Gån¬
gar eller Stockvårk, 50 famn. i långd och 20 famn. i bredd; men bry.tas de i Fletsvårk, 100 famn. i Långd och Bredd. Jernmalm ftrek tillag-
ges et Fålt uti jåmnfidig Fyrkant af 2CO famn. i Långd och Bredd
i hvad våderftreck uptagaren det begår: For allehanda Fosfilier af Sten-
arter beftående, låfom Porphyr, Jafpis, och Agater med flere dylika,Et Fålt af 5:0 famn. i Långd och Bredd; For Kalk och Limftens brott',nvilka tjena vid fmåltningar och hyttebruk, 20 famn. i Langd och Bredd;•ch fér Stållflens • Brott famt Marmor, 200 Famnar»
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gande Lager ^). Men dereft malmgång^n efter vifs
flåppfkol vifar fig fnedt fallande åt entiera fidan, då
bår Utmålet med fin fulla vidd taga råttelfe efter den
(amma, och det til famma fluttning i djup eller vrid-
ning i Fålt, Enligt hvad Kongl. Forordning, af d. 6
Dec. 1757. §. 3. n. 5. derom ftadgar.

Vidkommande åter fådane händelfer der Utmålec
icke kan blifva lodrätt, cch antingen nya Jordägare an-
gråntfa, eller ock flere Grufvor åro belågne bredevid
hvarandra, kan ofta hånda, at Utmålet på djupet går in
■under en annan Jordägares grund, eller ock at defle
Grufvors Utrnål på något fått fammanffota, hvarvid *
om tvift upkommer om ågande ratten , famt rättighet
at på djupet eller i Fålt med arbetet fortfara * komma
fådane ftridigheter at afgöras efter det, fom finnes ftad-4
gat i Kongl. Forordn. af d. 6 Dec. 1757. §. 3. Om
derfore en Donlåglig malmgång på djupet fkulie gå; un«-
der en annan Jordägares grund ; förlorar dock Grufve-
ägaren, det år Upfinnaren och den Jordägaren,, på hvars
ägor Malmen uppe i dagen blifvit blottad, derigenom
aldeles icke något af fin fulla ågande rått til den (am¬
ma, (å långe arbetet endail: drifves innom defs bevil¬
jade Utmål, hvilket altid år uti lika fallande med gruf-
van och defs flåppfkölar; Kongl. Eorordn. af d. 6 Dec.

1757».

r/) Fletsvark ära de Malmfält , dar Malmarten finnes 'vara liggande
i Horizontela lager, fom val vidga lig uti et betydeligare falt, men haf-
va ingen anfenlig hogd eller tjocklek ; fadane Lager kunna ofta vara bfc*
lag ne hvarftals, det ena öfter da andra..
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1757. §. 3. n. 5. Men fkulle en fådan Donlåglig Gruf-
va vara få belägen, at hon omfider på djupet inträffar
på en Stående Malmgångs Utmåls fält, eller tvåre om,
hvarigeaora bagges utmålsfåit då fkulle blifva et och
det famma; få emedan uti Kongl. Forordn. af d. 20
Oct. 1741. §. 6. forordnas, at den (om vill anlägga Gruf-
ve arbete emellan a:ne eller flsre Grufvors Utmålsfåit,
får, efter dertil begärt och erhållit tilftånd af Bergmafia»
ren, då åtnöja fig med det fält, (om ej förr år utdelt,
faftån det icke kan blifva af den rymd, fom det eljefl
efter lamma förordning lagligen kunde begäras,' få må-
fte i folgd håraf, den fednarc anlagde grufvans utmåls
fält uphora, emedan utmålet altid följer malmgången
efter, och det fålt, (om* til förra Grufvan redan år til-
delt, icke kan den famma fråntagas, och til en fednare
anlagd låmnas; men Grufve Ägaren åger dock rättighet,
enligit 4 n. uti 3 §. af Kongl. Forordn, d. 6 Dec. 1757,
at med en eller flere Fält-orter drifva arbetet in uti den
förra Grufvans fålt, under de vilkor: at han forn då
drifver arbetet, med någon ort inpå gamle Grufve Äga¬
rens fålt och defs förr arbetade ^gång, får endafl be¬
hålla hälften af jordägare andelen under folan af fin ort,
men får dock obehindrad fullfölja arbetet, til defs han
antingen med ort mötes af den andre Grufve Ägaren ,

eller i annat fall fortfara tvårtigenom den förras utmål;
och få framt han under vågen träffar någon ny och
förr oarbetad malmgång, få vinner han åfven då tillika
Upfinnare-andelen af den malm, fom brytesunder folan
&£ orten, få ock nytt utmål, få fnart han kommer med

fin
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im ort"* utij förr omtak fåle : dock råtta Jordägaren
derflådes obetagit, at i famrna Grufve arbete deltaga i
få flor andel , fom Kongl. Forordningen af år 1757. 3
§. i och 2:dra n. förordnar.1 Men i fall nialmgångens
flrykande och andre omflåndigheter gifva denna fedna-
re Jordägaren anvisning och upmuntran, at fjelf på fin
grund anlågga arbete från dagen, få bör det icke tillå¬
tas innom Grufvans utmål, utan med upfinnarens vilja
och lamtycke, eniigit g §. och 3 n. uti åfvan åbero¬
pade Kongl. Förorda af år 1757. Uti en Fåkort, fom
drifves efter de ofvannamde omflåndigheter med fam-
fåldt forlag, bör Jordägaren i koflnaden vid arbetet del¬
taga med den, fom orten drifver, efter hvars .ock ens
förefkrefne andel; i lika måtto bor det lamma, fom hår
om Jordägaren fåges, åfven lampas på Ufmåls agaren;
och om fåledes en Jord-eller Utmåls-ågare ej vill vara
foljaktig i arbete, och vänlig förening dem emellan ej
kan träffas, få måfle i fadan håndelfe Taken af Bergmå-
ftaren bilåggas.

Når ntmålet tildelas något malmfält, bör det fam¬
rna enligt 2, 3 och 4 §. §. uti Kongl. Förorda af d. 20
0£t. 1741. utfåttas, famt dervid förblifva; men*få år dock
icke utan, at någon förändring i anfeende til flörre el¬
ler mindre Utmål vid vifia omflåndigheter år tillåten *
favarorn uti nåflforegående § år nåmndt. Ofta händer,
då et malmlålt år på något ftålle yppadt, at på flera
flållen uppe i dagen gifvas fådanc anledningar, fom
fovar för fig kunna anfes värde, at med arbete beläggas.

C Des-
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Defle Grufve anledningar åro fållan längre ifrån hvar-
andra belågne, ån at de blifva intagne innom et och
famma Utmålsfåle, når der, likmåtigt Fårordningen och
efter npfinnarens åflundan, utfåetes, ty det, fom uti 10
§. Utmals Forordningen 1741 fladgas om mindre utmåls
utfåttande for endera af gamla Grufvor, fom ligga nåra
tilhopa, bor ej låmpas til nya fkårpningar, fom altid
åro ftorre ofåkerhet underkaftade; och defs utom, om
äfven någon af fkårpningarne år få långt ifrån de ofri-
ge aflågfen, j at den blifver liggande-^utom det bevil¬
jade utmålet, få kan den då erhålla fitt egit utmål, når
den med arbete belågges. En upfinnare, fom påfunnit
flere malm anvisningar, kan fåledes på detta fåttet fkyd-
da få många af dem, fom han hålft vill; men 6 §. uti
Kongl. Forordn. 1741 tillåter honom åfven tillika , at til
det ändamålet erhålla et florre utrymme eller Utmål, ån
uti famma forordning ofvanfore anforde år7, når han få-
dant hos Bergmåflaren anmäler, hvilken dertil hafver
at låmna fårfkilt tilfiånd efter befkaffenheten och om-

ftåndigheterne.
Utaf Archite&ura fubterranea år kunnigt, at under

tiden måfle åtfkilliga rum och gångar brytas och öpnas,
til at på de ofriga flållen i en grufva vinna någon för¬
mån i arbetet, eller at blifva fri for någon til flått o-
lågenhet, fåfom at fkaffa väderväxling, beqvåmiigen
kunna utföra malm, gråberg eller vatten. Når man un¬
der fådan brytning tillika kan yppa någon ny malm¬
gång, år formånen få mycket florre, De gångar, fom i

få-
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fådan affigt indrifvas horizontelt utan ifrån Grufvan, uti
någon nedanföre belägen dåki, kakas Sfollar och Dag-
ereer. Sådana rtår det i Grufve Ägares eller Fartici-
panters beh3g at fjelfva foretaga, och de blifva då de¬
ras egen tilhorighet, likafom alt det ofnga grufye-ar¬
betet: men då Stollbrytning foretages af någon, fona
förut ingen [delaktighet åger uti grufvan, upkommer
Stoll-rått, fom deruci beflår: at Stollonren , eiler den
(om åtager fig at drifva en fiol!, får ågande ratten til
all den malm, fom han innom rtollen yppar och bry¬
ter, fåfom ock delaktighet uti de anvisningar, fom han
med rtollen yppar5 men deremot uteflutes ifrån all par-
ticipation af den malm, fora Grufvan i andre arbetsrum
af fig kartar. Och fom, i följe håraf, Stollarbete år på
Stolinårens fida forbundit med åfvencyr, men deremot
Grufve agaren har en fåker förmån at vånta igenom
Stollbrytningen * altfå år billigt, at Stoiinåren må vid fic
arbete njuta fådane förmåner , fom fvara emot hans åf-
ventyr, och dermed androm bevift tjenft. Stollarbeten, få
vål uti Berg fom Falt, dar de kunna och böra hafva
rum , åro fåledes mycket nyttige oeh nödige at anlåg-
gas, och en Stollnår njuter ockfå derföre framför alla
andra den förmån, at et ftörre ån vanligit utmål kan
blifva honom tildelt, då han uppe i dagen yppar en
eller flere malmanvisningar, dem han på djupet be-
qvåmligen förföka kan 5 och får då Utmålet forökadt,
ånda til dubbel rymd, om anvisningarne åro flere, och
de det famma fordra; famt blifva derte utmål för ho¬
nom befredade, til defs han dem med ftollen upnår t

C z Dock
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Dock bor ban den farorna med tilbörlig" flit fortfåtta.
Koregi. Förordn. d. 20 Oft 1741, §. g.

Med et mindre Utmåla ån de, fom til fin florlek
efter Kongl Forordningen åro for hvarje Malmgång
och Art utfacte, får den åtnoja fig, fom emellan 2:ne el¬
ler flere förr ueftakade Grufve fålt, vill anlägga arbete,
når i fådan håndelfe utrymmet ej år få flört, at det 12-
<an de förras förfördelande kan blifva fullt Utmål; Kongl.
Förordn. 174?. 6 §, Åfveniå i de trakter, dår flere gam¬
la Grufvor flöta intil eller år# i nejden deromkring be-
lågne, blir et mindre Utmål af Bergmåftaren eller Kongl.
Bergs Collegio efter omftåndigheterne uptagaren tildelt;
emedan fiere af de gamla grufvorne, ej få intagas in-
nom famma utmål af vanlig vidd; eller et Utmål til en
af defle grufvor ej får vara få flört, at det intager fle¬
re eller alla de öfriga; ty flere Ågare fkulle kunna med
varaktighet i längden begagna fig af de famma grufvor,
fom eljefl tilfolle en enda; Kongl. Förordn. 10 §.

Vid fomlige Mineraliers uptagande, hvilka åro var¬
de arbete ock kunna til godo göras, år det ej möjeligit
st förordna et fådant Utmålsfålt, eller fladga något visft,
fom kan tjena til råttelfe på fådant fått, fom å de of-
vanformålte ftållen år annoårkt; låledes finnes uti 3 §. i
1741 års Kongl. Forordning vara fladgat, at i ftållet för
Utmål vid Sjö-och Myrmalms-tågter forhålles det ef¬
ter förr vanligit bruk hvar på fin ort, och de tviftig«
heter, fom i anledning deraf, få vål fora i alla andra
lall, fkulle kunna yppas, blifva af Bergmåftaren eller

Bergs-
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Bergs-Tings Ratten afg jorde, och åge den Jordågare-rått, fom Sjo och Strand åger; Kongl. Förordn. d. 20
Oft. 1741. §. 3. På farorna lått förhåller det fig, då
någon hos Bergmåftaren fig anmäler, at med fofrande
göra förfok uti Gråbergs-eller Slaggvarp vid gamla o<
delagde Grufvor och Hyttor; emedan vid et dylikt ar¬bete ej något vifst Fålt eller Utncål kan forefkrifvas. For
öfiigit i akttages härvid alt det, fom, uti ofvan åbero¬
pade 10 §. af Kongl. Förordn. 174t, dårom år ftadgat..

Det Utmål, fom cn gång blifvit en Grufva bevil¬
jat och lagligen år utfått, tillätes icke at fedan på någotfått ändra eller vrida, utan emedan Uptagaren måfta-
dels åger frihet, at fjelf begära utmålet råtfadt efter Malm¬
fältets belkafFenhet, få bör derefter icke mera någon
ändring fke; dock [derefb det af yppade omfiåndigheter*fkulle finnas nödvändigt, och ingen granne blifver der-
igenom något intrång gjordt, år detta iikvål icke för-*
budit, allenafl det fker lagligen. Således, om vid et"
under arbete varande Limitens brott, på djupet fkulle
finnas en infprångd Blyglants eller någon annan fådan
Mineral, fom i denna Bergart plågar förefalla, få kan i
den håndelfen lamma Grufvas förra Utmål ingalunda hin¬dra , at ju et flörre, fom med förordningen inflåmmer,.
nu mera kan blifva förordnar, enar det på vederbörli¬
gt fått begåres. På famma lått, om gången, hvarefter
Utmålet vid en Grufva år utfått, fkulle oförmodeligenåt den fidan, fom utmålet år tagit, finnes förtryckt eller
förflyttad, få kan Utmålet åt en annan fida föiåndras,,

C 3 der-
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dereft icke trångfel af nåftgråntfande Grufve Ågare få*
dant hindrar.

§. 5.

Sättet , huru Grufve Utmål
århållas.

Når någon Grufva, fom förut icke fått något Utmål,
eller ock en ny Grufve-Skärpning, blifver af en Uptaga-
re eller Upfinr.are med arbete belagd, hvilken til fin fa-
kerhet för andras intrång åftundar, at få et vifst Utmål
för någondera utfått \ få bör han fådant vid tilfålle be¬
gära af Bergmåftaren i den Ort, dår Grufvan år belä¬
gen, hvilken då, fedan befkaffenheten af malmfältet på
ftuilet år noga akttagit, antingen fjelf Utmålet vid Gruf¬
van utfåtter, til den vidd, rymd och låge, {om för hvar-
je malmarts fårfkilte natur fordras, til följe af hvad hår-
om uti Kongl. Föro'dningarne af d. 20 OCx. 1741 , och
d. 6 Dec. 1757, fladgas; eller ock derom gifver fine
Ordres til den af Bergsbetjeningen, fom han dertil ut-
fer. HvareFer, då fjelfva förrättningen med fine om-
ftåadigheter fkri^eligen år fös fattad, den famma vid nå-

ita Bergs-Ting tilkånna gifves, och det dcrvid
beviljade och utfatte Utmålet uti Tings

Prolocoiiet införes.
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