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Jernet måfte i Hyttor och Smältverk genom eldbringas ur fin Malm, och därigenom frias från
gröfre oarter, for at genom vidare arbete kunna blif-
va t)enligt til åtfkilliga behofver. Nödvändigheten
af Hyttor för Riket och defs Invånare kan fåledes
icke dragas i tvifvelsmål, hälft man i ingreflen af
Hammarfmeds Ordningen af den 14 Febr 1637 och
d. 6 Julii 1749 finner, det en flor del af Rik/ens väl-
ftand beflår uti Kronones Bergs Bruk efter fotn the
rått och tillbbrligen excolerade varda m. m. Hvad
Lagen i vifta mål angående fådane Hyttor ftadgar,
har jag ämnat för den Gunftben. Låf. uti denna
Academifka Afhandling korteligen upgifva.

§. i.
Byggnings fåttet af Hyttor tyckes väl förnåmli-

gaft ankomma på ägaren: men fom therunder beror
Rikets nytta at ftörfta biverkningen må århållas
med minfta åtgång af Skog och Kol; Altfä får ingen
Hyttebyggnad företagas utan vederbörandes minne.

Utaf the äldre for Bergverken i Riket utfärdade
Kongl. Författningar intages, thet Hyttor ej fingo å
nyo byggas utan thertil förut af Bergsfogden gifvit
tilftånd, enligt Konung GUSTAF den liftas Bergs-
månnerna uti Norberg i nåder förundte Privilegier
af år 1528, tå ock then, fom hade mindre andel
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uti en Hytta, ån en åttonde del, var fkyldig, at enfådan del åt the andre i Hyttelaget uplåta. Tred»fkades någon och ej fin plickt i then delen innom
vifs tid fullgjorde, tilföll thefs del Konungen, iför-
mågo af Konung Magni BergsOrdning gifven omSanft. Mattsdag år 1354. Hvareft orden lyda \baf-
ver tioghor Meßerman minna i nogbro Hytto en At>tundadehn utan han late then luten Adhrum innan
en manatb ßdan han er therti! laghleka manadher,
tha feal tben fami luten ewårdelika Konunge tilho•
ra. Men nu for tiden, når någon en ny Hytta an-lågga vill, bör fådant hos Kongh Maj:ts och Rikfens
Högloflige Bergs Collegium anmålas, fom remitte¬
rar then therom inkomne anfökningen til Bergmåfta-
ren i Orten, hos hvilken thet ock, om få behagasforft fokas kan. KongL Maj:ts Seffions Mandat for
Bergs ColL d. 6 Julii 16491t. Jernbergs Lags Ordn.den 6 Jul. 1649. Och åligger thet federmera Berg-måftaren at noga profva, huruvida then tilåmnade
Hyttan, utan andras förfång eller lidande kan blif-
va tillåten, och then, fom Hyttan bygga vill har tihgång på få mycken Skog, at Blåsningarne thermedmå kunna fortfåttas. Skulle therjemte göras anfök-ning om någon Allmånnings Traft, åligger thetKongl. Bergs Collegium at therom correfpondera medLandshöfdingen i orten, fom enligit 9 §. i Förkl.af den 5 Apr. 1739 öfver SkogsOrdningen af d. 12Dec. 1734. bör låta thet för Invånarne i orten be-
hörigen Kundgöra, famt fedan foga then anftalt, atAllmånningen af Landtmåtare blifver Geometrice af-
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tagen, och igenom Bergs - Lands-famt Jågeri
tjente i vederbörandes närvaro underfokt, huru vi
da en fådan Allmänning eller någon del theraf kar
ifrån Landet eller Häradet miftas. Skulle vid en få
dan anflåld underfökning om Allmånningens beikaf
fenhet finnas och pröfvas, at någon Skog theraf
tan Landets, Häradets, eller Soknens anaknad oél
oumgångeliga behof umbäras kan, må thenfamm;
tippå Landshöfdingens therom inkommande berät
telfe af Kongi. Bergs Collegio til Hyttan anllås ocl
ifrån angråntfande Byamark Lagligen {kiljas , famt
öfrigt tilfes, at ej något mifsbruk med then fåledei>
anflagne Skogen medelft Affalu af Hytteågaren föröf-
vas ; hvaröfver Kongl. Bergs Collegium äger at ige¬
nom vederbörande Bergmåftare, Bergsfogde och
Jågeri - eller Skogs Betjente hafva alfvarfamt in-
feende. Skogsordm den 12 Dec. 1734. §> 14? ^
Förkl. den 5 Apr.. 1739. §. 9» Men når Timber
til fjelfva Hytte Byggnaden åftundas, bör fådant,iå
hädanefter, fom hittils fkedt, hos Bergmåfkren i Or¬
ten anmälas, fom genaft äger at beordra Bergsfog¬
den med någon af Bergsnåmnden, at utfyna få myc¬
ket Timber, fom thertil kan behöfvas, hvarvid thes-
fe Utfyningsmån noga böra tille, at med Skogarnes
häfd och nyttjande, få i thetta, fom andra mål, rät¬
teligen i BergsLagen tilgår, och at i fynnerhet äm¬
nen til Storverks Tråd på alt möjehgt fått blifva be-
fparde, til Bergslagens nytta och upråtthållande Kongl.
Ref. på Allim Belv, den 12 Dec. 1734-
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§■.2-
På the med vederbörandes tilftånd fåledes an-

lagde Hyttor få ej flere intränga fig, ån (om fig ther
väl nära kunna, enligt Hertig Carls Privilegier for
Wermelands Bergslag af den 2 Nov. 1582. På en
fådan grund år och tillika ftadgadt, at vid förefallan¬
de Hytte ägares dödsfall och ågendomens therige-
nom förordlakade delning, theröfver hålla noga hand,til undvikande af thet hårda anfvar, fom uppa Kongl
Bergs Collegium och the öfrige Bergs Betjenterne
komme at ftadna, om therigenom något, fom Kongl.Maj:t til Bergs Lagens beftånd nödigt pröfvat, efter-
fåttes eller öfverfkrides. Kongl. Förordn. den 19
Apr 1740. $. 15. Afven fom ock til befparing uti
Varmnings,Ställnings och Byggnings omkoftningar ,med mera, Agaren af the Hyttor, fom ligga förnår til hvarandra, ther ringa tilgång på Skog finnesböra genom tjenliga föreftållningar upmuntras , at
them iammanlågga^ hvarigenom om Vattn Drågtenår god, åfven (å ftor Tackjerns tilverkning om året,och förmodeligen iförre vid en Hytta kan tilbringas,ån tilförene vid flere. Se ibid. Och ehuru efter
Hertig Carls högftbemålte Privilegier af den 2 Nov.
1582, Bergsmän och andre, fom Hyttor äga, få be¬hålla och befittja them under fullkomlig fjelfåganderått, och the följakteligen äga at öfver them utöf-
va alla a&us dominii, dock, fom alla både äldre
och nyare Författningar uti Oeconomie mål hvilapåthen antagne billighets principe, at ingen, eho then
vara må, får få nyttja thefs ågendom, at Puclicum
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och Thefs Medborgare theraf i ftörre eller mindre
mohn, taga fkada; Så år på en fådan grund ftad-
gadt, at ingen får fålja fin Hytta eller Hytte - del til
andre, ån fådane, fom förmå, at til KongL May.t
och Kronan utgöra Thefs rättigheter theraf. enligt
16. §. i Fördrdn. den 6 Julji 1649. Och om nå¬
gon af fkattlagde hemmans Aboer (om ifrån förfta
inrättningen varit deltagare uti vifta Hyttor, för fine
egne Skogars lindring i omkoftnaderne och til Hyt-
te-Inrättningens underhållande, medflere orfaker an¬
tingen har förfåldt, eller på annat fått uplåtit åt
andre Hemmans Åboer, fom tilförene ej varit inbru-
kare uti Hyttan, någon del thertiti, få få the, fom
federmera kunna blifva ägare af the ågendomar, til
hvilka Hyttan, hvaraf en fådan del blifvit förfåld,
ifrån thefs förfta Fundation lydt och legat, icke til-
ågna fig famma del; utan åger then fom gitter vi-
fa laga fång thertil, thervid förblifva.. Refolut. på
Allm. Befv. den 29. Nov. 1756. §. 33. Men åter
thereft en fådan håndelfe fig yppade, at någon af
the åldfte Intereffenterne i någon Hytta fålt hela, fin
Hyttedel och fåledes vore utom alt ftånd at fjelf
kunna för fina ägande Skogslotter idka något Bergs-
Bruk, bör i fådan håndelfe Hyttelaget för honom
inrymma få ftor del, fom emot Skogens befkaffen-
het kan pröfvas vara fvarande, och thet emot then
afgift, hvarom han med Hyttelaget kan åfåmjas. Kan
han ej med Hyttelaget fig therom i godo förena, å-
ger han efter laga Stämning med Thy vid vederbö¬
rande Bergs Tings Rått LagL utföra, tå famma Bergs

Tings
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Tings Rått tliervid förordnar och lägger the tviftan-
de emellan efter thy fom (kåligt och nyttigt pröf-
vas. Åfven fom ock hyad the Hyttelag vidkommer,
hvareft Masugnen år Privilegierad på någon vifs af-
röfad och Masugnen tiklagen Skogs tra£fc, then Inte-
reffentrerne delt uti villa lotter, eker få kallade Skogs¬
rep, famt federmera therefter bygt i Masugnen,
hvar och ,en fom blifver ägare af en fådan Skogs¬
lott framgent berättigad at få inlöfa en theremot Tvä¬
rande Hyttedel, ånikönt förre ägaren {kulle afftått
then til en annan innom eller utom Hyttelaget, dock
få at then fom en fådan Hyttedel måfl afftå och å-
terlemna icke thefs mindre får i famma Hytta idka
blåfning efter hvad thels tiigång på Skog kan med-
gifva. Se högftbemålte Ref. på Allm. Befv. den 29.
Nov. 2756,

§• 3*
Och emedan Hyttor åro få mycket nyttigare

både för det allmänna och enfkildte Idkare; fom
utom them intet någon Jerntilverkning fkulle kun¬
na åftadkommas, och I förthy ganfka nödigt är at
Blåsningarne vid Hyttorne, til Rikets och Thefs Im
vånares fkada cj må komma at afftanna, hvilkas id¬
kande och vidmagthållande Konung GUSTAF den
Andre och Store Glorvördigfi i åminnelfe redan i Sin
tid anfett för at vara af then importance, at Han til
Blåsningarnes' lårande och befrämjande., låtit inkalla
främmande Masmåftare; men otvifvelagtigt år , at
the i Bergslagen och the påKöpe Tackjern grundade
Bruken icke kunde undgå at råka i trångmål och
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Blåsningarne vid the i Bergslagen belägna Hyttor af-
ftadna, i fall the utom Bergslagen anlagde Hyttor
fmgo afhåmta få mycket Malm ifrån Bergslagen, fom
the vilja; ty år ganfka visligen then Forfattning vid¬
tagen, at för the utom Bergslagen varande Hyttor et
vid qvantum Jern af vederbörande bor utfåttjas,
fom ifrån hvarje Bergslags ort får afhåmtas, famt at
federmera af vederbörande noga tilfyn theröfver hål¬
las bör, at intet någon ftörre del theraf, ån fom bli£
vit utfått, må dragas undan Bergslags-Blåsningarne,
vid 50 Daler Siifvermynts plikt förda gången, ioo:de
r.dra gången, famt fedan 20o:de Daler dito mynt för
hvarje gång, fom Hytteågaren thermed beträdes,
och böra Bruksågarnc emot 3. §. i Förklaringen af
den 12. Apr. 1748. öfver Förordn. af den 19. Apr.
1740, icke få inkräkta fig i andra Grufvor, ån å hvil¬
ka theras verk Privilegierade åro. Se Kongl Förordn.
af den 3. Julii 1753. 1. På thenna grund år
ock ftadgadt, at intet någon Skog får fåljas undan
Blåsningarne til Hamrar. Se Kongl. Maj:ts Ref. öf¬
ver Bergs Coli, defiderier och Frågo-pun&er af &
15 Nov. 1664. 7. it. d. 21 Jun. 1670. famt Kongl
Br. til Cammar och Bergs Coli, den 25. Nov. 1734,
och Kongl. Ref. den 18. Maji 1689. Samma Lag år
ock, hvad the få kallade Half - fåttningar med Kol
och Malm vidkommer, för diverfe Hyttelag, få at
thet ena Hyttelaget ej far tilfåttja fin Malm eller
Kol i annars Hytte Bruk och i en annan Hytta;
hålft therigenom, förutan thet mifsbruk, fom kan fke
med Malmens ftegrande och undandragande för

B hvar«
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Jivarannan, ej allenaft Förläggaren kunde fke förfång;
utan ock oriktighet i Kongl. Maj:ts Tionde rättighet,
hvarföre thet ock aldeles är förbudet vid 20 daler
Silfvermynts plikt för then, fom tilfåtter Kolen och
dubbelt eller 40. daler Silfimt för then fom tilfåtter
Malmen. Se Kongl. Bergs Coli. Br. til Bergmåftaren
N. N. den 21. Martii 1726. Men at fådant ej hvar-
ken kan eller bör lämpas til then håndelfe, tå Bergs-
mån fom åro innom et och famma Hyttelag und!åt¬
ta hvarannan til Blåsningarnes upråtthållande, med
Malm eller Kol, år få mycket lättare at finna, fom
genom flike Half-fåttningar, ingen kan fke förnår.
Skulle några Bergsmän beträdas, med at förfålja Ko¬
len, hvarmed the fina Blåsningar fortfåttja böra, åt
them fom i Bergslagerne Hamrar eller Köpmans Mas¬
ugnar inrättat hafva, få miftathe therigenom alla the
Privilegier och förmoner, fom them fåfom Bergsmän
i Författningarne finnas förvarade; hälft Bergsmän i
fynnerhet för Blåsningarnes vidmagthållande, egen-
teligen thefle förmoner åtnjuta. Inftr. för Bergmå-
jftarne denc 26 Nov. 1669. 6. famt Kongl. Ref. på
AUm. af OfterGöth. andragne Befvär, vid 1731. års
Riksdag, den 25. Apr. 1734. Och år til hämmande
af all olaga Handel med Kol och Skog ifrån Blås-
rtingarne, hvar och en Bergsman tillåtit, at fjelf an-
gifva och Lagfora them til plikt, fom underftå fig
ifrån fine Hyttor til falu lemna Kol och Ved, emot
undfående af hälften, utaf the Böter, hvartil the Hyt-
teågare, fom en fådan olaga Kol och Vedhandel
idka, kunna blifva fällde. Se Kongl. Br. den 25.
Nov. 1734. ' §. 4,
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Och aldenftund Tackjerns biverkningen åfven
år indrågtigare for Kronan, men modofammare och
mindre fördelagtig for Ägarne, ån Stångjerns Smi-
det, ty år ock Hyttor (torre underftöd i the emane¬
rade Kongl. Forfattningar förvarad, ån Hammarver¬
ken. Efter 14.$. i Kongl. Förordningen d. 19. Apr.
1740. åger Kongl. Bergs Collegium at uplåta nytt¬
jandet af Recognitions Allmånningar åt Hyttor fram¬
för Hamrar och Manufakturverk, få framt icke
Grufvor, fårdeles af ådlare Metaller, (kulle finnäs i
granfkapet, fom icke hafva tilråckelig Skog, och ther-
före behöfva at til Grufvedriften få nyttja Skogen.
Uti Kongl. Brefvet af den 16. Aug. 1731, angående
the Hemmans förfåljande, fom til något Jernverk
pröfvas omiftelige, år ock fladgadt at Hyttorne fram¬
för Stångjerns Hamrarne, må få köpa fädane Hem¬
man, hvilket ån ytterligare i Kongl. Maj:ts nådig-
fte Ref. på Allm. Befv. af den 12. Decemb. 1734. $.
4. år faftftaldt. Likaledes år uti Kongl. Bergs Colle-
gii Refolution af den 1 Febr. 1682. Hyttorne then
förmon förunnad, at ingen Hammar Patron eller A-
rendator må upköpa någon Stig Kol, förr ån Hyt¬
torne hafva fått (in fyllnad, utan bruka then Skog
Hammaren tildelt blifvit, vid 20 mark Silfvermynts
böter för livar Stig och Kolens confifcerande. Thes-
fa böter åro för them, fom begå en flik olaga Han¬
del uti Öfter - Bergslagen enligt 6. och 7. §. af
Kongl. Ref. på Bergs Collegii Årender och Punkter
af den 18» Maji 1689, icke allenaft förhöjde til 50.

B 2 ** daler
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daler Silfimt for förfta gången, til dubbelt 2-.dra, och
3*.dje gången at göras förluftig af Bruks Byggnaden
och the thervid hängande Privilegier, utan ock i 7. §.
adplicerade til alla i gemen, fom i the andra Bergs-
lagerne draga Kolen genom köp ifrån Blåsningarnetil Jernfmidet. Under den 3*.dje Apr. 1759. blefvo
förbrytelferne emot the emanerade förbud af alt 0-

laga Kol-köp undan Tackjerns Blåsningarne, med
ånnu ftörre plikt belagde, i thy at tå ftadgades, at
-then Bruksägare, hvilken ifrån Bergmans SkogarneHandlade något Kol til fit Hammarverk, {kulle va¬
ra förfallen förfta gången til Et Tufende daler Silf-
vermynts plikt, andra gången til dubbelt och 3:dje
gången blifva fit Privilegium förluftijy. Se Förordn.den 3. Apr. 1759. §. I. Men fom fedérmera bléf
befunnit, at mindre ftrafF til ändamålets vinnande
hade haft båttre verkan, få blefvo åter böterne för
the Bruksägare, fom beträddes med at ifrån Bergs¬
mans Skogarne och Tackjerns Blåsningarne handla
några Kol, i få måtto minlkade, at plikten för¬
fta gången, för hvarje Stig blef utfått til 50. daler
Silfimt, andra gången til dubbelt och tredje gångentil förluft af theras erhållne Bruks Privilegier. Se
Kongl. Maj:ts Nådiga Förklaring öfver 1. §. af Thefs
Förordn. den 3. Apr. 1759. angående förekomman¬
de af milsbruk vid Hushållningen med TackjernetIRiket^den 30. Sept. 1761. Så at vid böternas ut-
fåttjande för flik olaga Kolhandel, i thenna Kongl.Förklaring famma grund blifvit följd, lom uti Kongl.Refolution d. 18. Maji 1689. finnes lagd. Skulle icke

thefs
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thefs mindre någon Bruksägare befinnas, at hafva
förfett fig i then delen; få bör thefsutom med en
fådan forfaras på fått, fom Kongl. Forord« af den 19.
Apr. 1740. uti i, 9, 12, 13.$. $. förmår.

$• 5-
Når Blåsningen vid någon Hytta för fig gått»

får intet något jern därifrån afföras, innan Kronans
Tijondejern blifvit aftagit, Se Kongl. Br. t. Bergs Coli,
den 18 Dec. 1695 it. til Landshöfd. den 14 Jan.
1696 och bör thetta Tijondejern erläggas höft och
vår enligt Kongl. Bergs Collegii Refolution den 29
Offcob. 1684. Skulle (likt förfummas, åger Bergs¬
fogden, hvilken thet åligger at thervid Kronans rått
och båfta bevaka, föka vederbörande Konungensbe-
fallningshafvandes handråkning, til verkftållighets er¬
hållande therå Se ibid. Thenna Kronahs Tijonde har
blifvit erlagd efter thet fundament, at om Malmen
blifvit tagen; på Frålfegrund, hvar 3o:de del; på
Krono eller Skattegrund hvar io:de del och på dels
Krono, dels Frålfegrund tilfammans hvar 2o:de del
utgordeSw Se Kongl. Förordn. den 27 Aug. 1723,
Jernbergsl. Ordn. den 6 Julii 1649, hvarföre ock til
en fådan tijondes thefto riktigare utbekommande
Blåsningarnes början riktigt borde angifvas vid Fem-
tijo daler Silfimts böter, enligt Kongl. Bergs Colle¬
gii Ref. den 12 Mart. 1686. Men år 1686 ingin-
go Öfter-och Våfterbergslagerne i den författning at
utgöra tijonde jernet til et vift qvantum för hvarje
dygn, hvarvid the fingo then nådiga förfåkran, at,
fom the åtogo fig någon anfenligarc tilökning för

B 3 hvar-
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hvarje Masagn i proportion, fom the voro ftore til,
fä fkulle the thådanefter icke med någon ftörre af-
gift befvåras, thåreft icke någon extraordinarie be¬
villning öfver alt för Rikfens allmänna och oumgån-
geliga tarf någon gång fke måtte, fom kan inhäm¬
tas af Förordningen d. 10 Maji fiftnåmde år. Thes-
fe Öfter-och Våfterbergstagernes exempel blef ther-
på följdt af Bruks Patronerne och Bergsmännerne i
Lindes, Nora. Grythytte, Philips Stads, Carlfkoga,
Leke och Lerbäcks, hvilka år 1721 likaledes åtogo
fig en vifs tijondefåttning til et vift qvantum for hvar-
je dygn. Förord, den 13 Apr. 1721. Och år nu
faftftåld i berörde och alla öfriga orter i Riket til
framgen efterråttelfe; få til Kronans fåkerhet, fom
Bergsmåns upmuntran, at med flit och omtanka fö-
ka medel och utvägar at förbättra Hyttornes drift,
hvarmedelft mera tackjern med mindre fkogsfpillan
åftadkommas kan, allenaft Hyttorne ickeblifva til ftör¬
re bruk inrättade, tå the therefter fkattas böra. Se
Förordn. den 19 Apr. 1740, angående Stångjernsfmi-
det och ftere hushällningsmål vid jernverken. Thet-
ta utftakade quantum för hvarje dygn räknas 3 dygn
efter bålljornes flåppande i gång, til följe af Kongl.
Bergs Collegii Ref. den 28 Apr. 1676 it. Kongl. Br.
den ii Dec. 1686 och den 13 Apr. 1721, jämförde
med Förordningen den 19 Apr. 1740, famt den för¬
nyade Masmåftare Ord. den 26 Jun. 1766. Men når
gamla Hyttor aldeles utbäras och nya i ftållet up-
muras, niuta få väl Bergsmän, fom Bruks Patroner¬
ne i anféende til thet befvår och omkoftnad, fom få-

dant



dant fordrar, utom thefle 3:ne frihetsdygn, Sju ther-
til, få at the fom i ftållec for gamla aldeles nya
låta upbygga, njuta 10 frihetsdygn. Se Kongl. Ref.
på Allm. Befv. den 12 Dec. 1734 §. 34, hvilka åfven
få komma them til godo, når theras Masugnar få
aldeles utbåras, at icke mera öfrigt blifver, ån fjelf-
va Bålgverket, eller utmuren med foten och krant-
fen. Se Ref. på dito Befv. den i6Marr. 1739 §. 47.
Dock böra the Bruks Patroner och Bergsmån, fom
vilja i thy fall komma til åtnjutande af få många fri¬
hetsdygn, lata, fedan Masugnspipan på berörde fått
blifvit utburen, befigtiga thet, fom återflår, af Bergs¬
fogden, om han år nåra boendes, eller, om han icke
kan vara til hands, antingen af någon annan Krono-
betjent el. af Masmåftaren med 2:ne af Bergsnåm-
den eller andre Nämndemän och taga theras bevis
theröfver, fom til Bergmåftaren i Orten ingifves. För-
fummas fådant, blifva vederbörande af thenna frihet
förluftige. Se ibid. Sedan Kronan fått ut fitt tijon-
dejern efter befagde fundament, blifver thet uti the
Bergslager, hvareft thet ej år til et vift pris- accor-
derat, til en del vid Bergs-Tingen, och en r del af
thet i Nerike och "YVårmeland fallande jern i Örebro
och Chriftinehamns marknader igenom Auflion för-
fåldt, thår tå en myckenhet af Bruks Patroner och
köpare famlas, få för auötion fom andre theras ange-
lågenheters fkull. Se Ref. på Allm. Befv. den 29 Jun.
1731. Efter Kongl, Maj:ts nådiga fkrifvelfe tilThefs
©ch Rikfens Bergs Collegium af den 25 Maji 1725 feck
vid en fådan au&ion ingen annan bjuda på, ån then,fom



Tom tackjern til fin egen frnidning behöfäe vid va¬
rans confifcerande; åfVen fom ock thet inropade
lernet borde i 4 dagar therefter betalas; men feder-
mera har thetta i Ref. på Allm. Befv. af den 2g Jun.
1731 blifvit i få måtto ändrat, at nu hvar och en år
tillåtit, at fig fåfom köpare vid auåion infinna, och
hvad betalningstiden vidkommer, få lämnas köparen
2*.ne månaders rådrum til betalningen, räknade ifrån
au&ionens datum.

$• *
Når tvift om Hyttors drifvande upkommer, va¬

re fig antingen emellan Hyttelagare eller andra, fom
icke annorledes ån genom Råttegång ftå at bilåggas,
åger then fom finner fig i thy mål vara för når fkedt,
at theruti hos vederbörande Domftol råttelfe föka,
hålft hvad vår allmänna Lag uti ioCap. Ii §. Råtteg.
BL ftadgar, neml. at ej någor fak utan i råttan Dom¬
ftol uptagas må, åntå at parterne fjelfva om annan
Rått åfåmjas vilja, utan Konungen finner fkål at gif«
va ther lof til, åfven hit låmpeligt år. Och, fom 17
§. i famma Capitel och Balk bjuder, at thår tvift år
om befittning å Bergsmanshemman, Hyttors och ham-
rars drifvande, Kolning Malmftrek och Förlag, med
mera, fom til Bergverkens drift, handtering och vård
hörer, bör gå, fom fårfkildt therom ftadgat år; Så
bör ej obemålt lämnas, at tilfölje af firfkildt Förord¬
nande d. 6 Jul. 1649, famt Masmåftare Ordn. af fam¬
ma dato och år och Förordningarne d. 16 Julii 1756,
famt förnyade Masmåftare Ordn. den 26 Jun. 1766,
then Bergs-Tings Rått, innom hvars Jurisdiäions di-

ftricl
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ffrifi Hyttan år belägen, tilkommer at tviften upta-
ga. Åfven fom ock famma Rått år behörig at til
afdömande uptaga alla the tvifter, fom emellan Bergs-
mån och Hyttelagare om theras (å kallade Skogs.-och
Replotter kunna upkomma. Se Förordn. d. 28 Nov.
1734. Dock emedan Stämningen år råtta grunden
til påföljande råttegång, i få måtto, at ingen år
fkyldig til fvaromål uti någor fak annorledes ån ef¬
ter föregången och med thy i laga tid communice-
rad Stämning. Se Sjölagen den 12 Junii 1667 Cap.
III. §. 2., hvarföre och Lagen icke allenaft uti XL
Cap. i.§. Råtteg.Bl. bjuder: vill man til annan ka*
ra ta äger Domaren gifva {kriftelig Stämning, utan
och i XXV. Cap. 2T. §. famma Balk anfer thet för
et rättegångsfel af fådan befkaffenhét, at Domen för
thy ogillas bör, om någor Domare dömer öfver
thet, Töm ej inftåmdt varit*, Så bor ock then, fom
finner fig föranlåten at tiltala någon uti mål angå¬
ende Hyttors drifvande, bana fig våg thertil genom
laga Stämnings utvårkande å then fvarande; få framt
Saken fkal kunna uptagas. Denne Stämning åger
Bergmåftaren, uppå begäran utgifva, fom år Ord¬
förande i Rätten. Se Placat. den 19 Apr. 1692. Kongl.
Br. til Bergs Coli. d. 21. 0£fc. 1692. Cap. XI §. 1.
Råtteg. Bl. Dock kunna Bergmåflarne för Allmo¬
gens beqvämlighet, til följe af den analogie, fom fin¬
nes ftadgad, uti Refolutionerne på Allmogens Befvår
af åren 1672. §. 9. famt 1686. §. 8» anförtro Stäm¬
ningars utfärdande, å fine vågnar, åt någon Låns,
Nämnde eller Fjerdingsman; men ingalunda må the

C til-
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tillåta at Stämningarne utgifvas under thefs namn af
theras Skrifvare , utan at the antingen fkrifva them
f jelfve under, eller, ther the therifrån vore af någon
annan behållning hindrade, the låta tå, enligt hvad
fagt år, them citeras af vide befkedelige Nämnde el-
ler Fjerdingsmån. Se KongL Br. til Svea, Göta och
Åbo HåfRåtter den 7. Maji 168^.

Innom hvad tid eller huru långt förut en fåle-
des utgifven Stämning bör Svaranden i händer ftål-
las, vifar KongL Placatet den 19 Apr 1692. KongL
Br. den 21 Oftob. 1692. famt 4 §. i XI. Cap. Råtteg.
BL hvilken tid år få mycket nödigare at i agttaga,
fom, om en Svarande ej får Stämningen få lång tid
förut, fom i filfnåmnde laga Författningar fågs, Kå¬
randen tå år fkyldig, at taga Mmning å nyo å Sva¬
randen y emedan then förre år i thy fäll ogilld i för-
mågo af 9. §. XI. Cap. Råtteg. BL Tå Stämningen
fåledes af behörig perfon utgifven och Svaranden i
laga tid tilffåld blifvit, fämt i öfrigt innefattar alla
the laga requifita, fom vederbör, medförer hon i-
bland annat åfven then offridiga förbindelfe för bå¬
de Kårande och Svarande, at the Bågge å tid, i Stäm¬
ningen förelagdan, böra (ig inför Bergs-TingsRät¬
ten inftålla, then förre eller Kåranden at vid upro-
pet thefs Kåromål fullfölja, och then fednare at therå
Svaromål aflemna.

§■7-
Sedan nu parterne til följe af then i målet å-

gångne Stämningen fig inftålt; rättar man (ig i kåro
ych fvaromål efter the grunder, fom finnas lagde i

XIV.
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XIV. Cap. Råtteg. BL dock få, at en fummarilk rätte¬
gång hufvudfakeligafi: brakas och icke mer ån en
Ikrift a hvarthera fidan får ingifvas. Skulle någor-
thera finna fig befogad, at göra någre fådane på-
minnelfer, fom röra en laga rättegång, iå böra (like
invändningar i råttegångens början på en gång före¬
tes ; thereft the af fådan beikaffenhet åro, at thet mö-
jeligen ike kan. Se XVI. Cap. 6. §. Råtteg. Bl. och,
om tilfölje theraf, å fvarande fidan, then invändning
göres, at Saken ej hörer til then Domftol, thit then
blifvit inftåmd,. eller ock, thet flere, fåfom deläga¬
re i Saken, böra inftåmmas och tillika med honom
fvara, år thet Bergs-Tings Rättens fkyldighet at ther-
öfver fårfkildt Utfiag meddela. Se Förordn. af den
12. Apr. 1728. it. cfr. XVI. Cap. 1, 2, 3. §§. Råt¬
tegångs Bl. Förordn. den 18. Oftobr. 1753. År nå-
gorthera af parterne mifsnögd med famma utfiag och
förthy therutinnan ändring föka vill, bör han genom
mifsnöijes tiikånnagifvande, antingen genaft, eller fift,
innan häfta dag til ända gått, fig theremot öppen ta¬
lan förvara, lamt therefter öfver Utfiaget i Kongl.
Maj:ts och Rikfens Höglofl. Bergs Collegio befvår an¬
föra, innom hälften ar then tid, fom the ifrån fam¬
ma Bergs-Tings Rätt vädjade mål i Högbemålte Kongl.
Collegio böra fullföljas. Förordn. den ig. O&obr.
1753. Och då thetta blifvit i agttagit, äger Domaren,
fom Utfiaget gifvit ej fortfara med hufvudfakens pröf-
vande och afgörande, få långe thet intet af Kongl.
Bergs Collegio blifvit faftftåldt. Hvad åter the in¬
vändningar vidkomma, fom omröras i 4. §. XVI. Cap»

C 2 * Råt-
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Råttcg. Bl. få vidkännas the et helt annat rättegångs-fått. Om någor år mifsnogd med thet Utflag (om
Bergs-Tings Råtterne öfver them gifva, få fortfar
Rätten icke thefsmindre med Saken efter Refolutio-
nens innehåll, och then mifsnögde äger icke, at vån¬
da (ig med Befvår til Kongl. Bergs Collegium, få lån¬
ge intet hufvudfaken med något åndteligt (lut blif-
vit afhulpen; hälft, hvad thefle invändningar angår,
then i förenämnde 4:de §. fiftnåmnde Capitel och Balk
etablerade lagprincip: Ej må Öfver • Domaren Befvår
öfver fel i råttegången emottaga, innan Under'Do¬
maren i hufvudjaken dömt, (ätter fådant utom ak
tvifvelsmål. Men huruvida för en part, fom finner
(ig mifsnogd med Bergs-Tings Rättens Utfiag öfver
någon af theffa invändningar må vara (å nödvändigt,
at theremot gifva thefs mifsnöije tilkånna, innom then
tid, fom fågs i XVI. Gap. 1. §. Råtteg. BL, at, om
fådant underlåtes, Bergs-Tings Rättens Utflag vin¬
ner laga kraft, år en fråga, fom tyckes tarfva nå¬
gon närmare granfkning. Af 4. §. i (iftomförmålte
Capitel år väl aldeles oftridigt, at Domaren, når han
gifvit fitt Utflag theröfver (årfkildt, om målet thet
fordrar, bör genaft, antingen thet i hufvudfaken
binder, eller ej, therpå fortfara med hufvudfaken, ån-
tå at någorthera parten (it mifsnöije förklarar innom
befagde tid. Och ehuru theraf fåledes år klart, å
ena fidan, at mifsnöijes tilkånna gifvande icke år
förbudet, eller verkar något hinder rör en Domare,
med mindre han thet oagtadt, må genaft företaga
fig hufvudfakens pröfning, tyckes likväl å andra li-



ü ) 21 ( S§!
dan, icke någon fådan laga vifshet theraf kunna häm¬
tas, (om fordras til befvarande af frågan, huruvida
underlåtandet af mifsnöijes tilkånnagifvande, efter la¬
gens princip, leder til then fölgd, at öfver prxliminai-
re utilaget befvår icke få anföras, i fall Domenihuf-
vudfaken (kulle blifva under högre Råtts (kårfkådan-
de dragen. Men at man icke annnorledes, ån ge¬
nom i laga tid förklaradt mifsnöije kan förvara fin ta¬
lan, emot Bergs-Tings Råtternes Utflager öfver få-
dan^ invåndningar, (om omröras i 4*.de §. i6. Cap.
Råtteg. Bl, och at, therefl: fadant underlåtes, famma
Utflager vinna laga kraft, vifa tydeligen Kongl. Br.
af den 10. Mart. 1718- famt den 12. Apr. 1728,1 an-
feen de hvartil och emedan angelågerdieten fordrar ,
at enfaldige famt i Lag och Förordningar okunnoge
parter, hvilka utgöra then ftörfta delen, måga uti få
angelägne mål, (om angå Fatalier och Underfåtar-
nes therpå beroende vålfård blifva om fåttet til the-
ras Råtts och Talans förvarande underrättade; ty å-
ligger thet Bergs-Tings Råtterne, at få" fnart the gif-
vit något Utflag, öfver någon fådan invändning i
råttegången, fom icke genom fårlkildte befvårs an¬
förande får dragas ifrån hufvudlaken, genaft therpå
underråtta then part, fom i famma Utflag tappat, thet
mifsnöije theröfver bör gifvas tilkånna, innom then
i i och a §§. XVI. Cap. Råtteg. Bl. utfatte tid, få framt
han (in talan theremot, i fall hufvudlaken under högre
Råtts bepröfvande komme, förvara vill. Kongl. Re-
fcriptet til Sv. HåfRått den 2. Nov. 1759» famt Sv.
HåfRåtts univerfal den 20. Nov. 1759. Underlåter
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then part, at emot Utflager af thennä art mifsnöije i
råttan tid anmåla, fedan Bergs-Tings Råtten honom
om nödvändigheten theraf, : j. fått fom fagt är, bc-
hörigen underrättat, vinner UtOaget therigenom en
fådan kraft, at thet af ingen utom Konungen, bry¬
tas kan XXXI. Cap. I. §. Råtteg. Bl. få at om huf-
vudfaken genom vad fkuile under Kongl. Bergs Col-
legii vidare bepröfvande blifva dragen, af then tap¬
pande, honom tå icke fritt (tår fine Befvår öfver in¬
vändnings- Utfiaget framföra, hvaremot och om Bergs-
Tings Råtten fkuile ur agt låta hvad Thy i then de¬
len finnes vara ålagt, och en tappande och enfaldig
part i fådan håndelfe förfummade at thefs mifsnöije
i laga tid anmåla, fådant icke kan för honom lägga
något hinder i vågen at öfver invändnings-Utfla-
get i fall han finner fig föranlåten at i hufvudfaken
föka Kongl. Bergs Collegium, fine Befvår tillika
framföra, hälft efter then grund, hvaruppå mer-
högftberörde Kongl. Refcript hvilar, Domftolarnes
Utflager i gemen öfver fådane invändningar, fom föl¬
ja hufvudfaken åt, icke annorledes vinna laga kraft,
ån få vida en enfaldig part, ehuru han om nödvän¬
digheten af mifsnöijes tilkånnagifvande theremot blif-
vit erinrad, dock fådant förfummat. At thetta likväl

. intet kan eller bör lämpas til them fom föra andras
talan för Råtta, eller fådane hvars fyfsla egenteligen
theruti beftår, at känna hvad Lag och Förordningar
i thyfall bjuda och förmå, lårer man ej behöfva at er¬
inra; ty om fådane förfumma at förklara mifsnöije
öfver (like pneliminaire Utflager, få kunna the få

myc-
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mycket mindre åberopa fig thet til urfågt at the ic¬
ke af Domaren blifvit underrättade om nödvåndighe-

^ ten af mifsnöijes förklarande, fom högftberörde Kongl
Refcript af den 2. Nov. 1759, hvarken efter thefs bok-
ftafveliga innehåll eller thefs råtta mening och grund
ftråcker (ig vidare, ån til enfaldige och i Lag och För¬
ordningar okunnoge parter.

$• &
Men, om någon år mifsnögd med Bergs-Tings

K ätternas Domar uti fjelfva hufvudfaken i mål, fom
angå Hyttor, och förmenar fig theruti kunna vinna
någon fkålig ändring, bör theniamma theruti bana fig
våg genom vads årlåggande med 5 mark Sil :mynt
innom then tid, fom Lag bjuder, thereil målet år
få befkaffadt, at vad rum åger, och ftiger til Fem-
tijo daler Silfvermynts vårde eller theröfver, Jern-
bergslagsord. den 6. Jul. 1649. §. 4T. hvilken fumma
adpellabilis få vål, fom vadepengarne beräknas på
thet fåttet, at 3 daler Silfvermynt fvara emot en Riks¬
daler fpecie Kongl. Brefvet den 20. Decemb. 1776.
Och bör i fådan håndelfe Domaren fkrifva å bågge
parternes Dombref at vådjadt år, och fatta dagen ut,
tå the fkola til Bergs Collegium inkomma, then vä¬
djande at gifva fin Inlaga in och Svaranden then at
emottaga, utan Stämning eller annan Kungörelfe. För-
ordn. den 18. Oft. 1753. At ock Borgen förut och
innan vadet fullfcljes hos Kongl. Bergs Collegium bör
flållas för koftnad och fkada, famt at Domen åfven
förut bör fullgöras, om faken år af fådan befkaffen-
het, ftadgar lamma Förordning, och pålägger Dö¬

ma
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maren likaledes ar therom then vädjande parten i vade
bevifet påminna. Den Borgen, fom til följe theraf bör
fattas, Hålles i conformite med livad vår Allmenna Lag
i XXVI. Cap. i. §. Råtteg. Bl. åfkar. Men hvad Domens
fullgörande vidkommer, få emedan thet i annat fall icke
rum åger, ån tå fakens befkaffenhet fådant medgifver
enligt fifrnåmde Förordnings uttryckeliga innehåll, ty fö-
rekommer härvid then frågan, i hvilket fall Bergs-Tings
Rätternas Domar böra fullgöras, innan vadet med laga
verkan må kunna fullföljas, Thenne fråga finnes befva-
rad i XXVI, Cap. 6. §. Råtteg. Bl. Til följe af then ther
lagde grund bör altid Domen fullgöras, thereft icke thet,
hvarom dömt blifvit, år fådant, ar vadet onyttigt ver¬
de, ther Dom fullgöras {kulle; få at hvar, fom ej Bor¬
gen Halt, och i thy fall, fom fagt år ej Dom fullgordt,
innan han gifver rhefs Inlaga i Bergs Collegium in, fit
tagne vad och talan emot Bergs-Tings Rättens Dom för¬
lorar. Ty,.at hvad Lagen ftadgar i nyfsnåmde XXVI.
Cap. 6. §. Råtteg. Bl. åfven år låmpeligt til the vid Bergs-
Tings Råtterne förekommande frågor, angående Doms
fullgörande, år få mycket oftridigare fom the Bergsvå-
fendet angående fårfkildre emanerade Författningar ther¬
om icke något tydeligt fladgande innehålla och Jern-
feergslagsordningen af d. 6. Julii 1649. i 41. §. famt Kongl.
Maj:ts nådiga Fullmagt för Kongl. Bergs Collegium af
famma dato och år bjuda, at Kongl. Bergs Collegium och
the Domftolar fom therunder lyda, böra tå uti alt föl¬
ja Sveriges Lag. Och når vadet fåledes i råttan tid blif¬
vit anmåldt, Borgen ftåld och Dom i thy fall, fom fagt
år, fullgord, fullföljes vader i the ifrån Under-Råtter-
jae vid Bergs Jurisdiktionen vådjade mål i Kongl. Bergs-

Collegio innom then tid, fom i Kongl. För¬
ordningen den ig. O&öber

175 3. -utfåttes.


