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Om Grufve jorden vid Sahla.
i..'

huru det allmänna- redan äger, igenom de flere>
for detta utgifne- Af handlingar , tilför 1 årelis*eO

c r

kuniKaper om de hemmans fårlkildre naturer,,
fom inom vårt kåre Fädernesland finnas, jämte ordfav
kerne t ib deras upkomft, namn och fiere omftåndighe>
terj har jag likväl tykt mig fakna nödiga underrårtelfer
om de jorde-ägor och lågenheter, fom til ett eller an¬
nat värks underhållande kunna vara innom vårt kåre
Fädernesland anilagnes. antingen genom donationer, pri¬
vilegier eller andre lagliga åtkomfter; och .fom jag i an¬
ledning håraf, egenteligen fåft min upmårkfamhet vid de
jorda-ågor, fom finnas vara Sahla Silfver-Grufva redan
ifrån de äldre tider underlagde, under namn af Grufve
jord , Gruf- eller Bergsfrålfe, har jag ämnat framlagga en
kort befkrifning ofver berörde jord , och omtala de for¬
fattningar, fom derom tid efter annan blifvit vidtagne,
famt det (kick hvaruti den nu ån Hårtil har jag nyt¬
tjat de forntida underrårtelfer, fom jag hårutinnan kun¬
nat förfkaffa. Sådant har icke fkedt utan moda eme¬

dan de af framfarne, Glorvordigft i åminnelfe, Sveriges
ftore Konungar och Regenter hårutinnan Allernådigft
förunnade P&vilegier, Donations- Bref,, famt- deras fri

och.



*

/ 3 V W

och rättigheter ofrige rörande handlingar, blifvit til en
betydande del, få väl igenom olyckeliga eldsvådor,fom på hv-arjehanda andre fatt förfkingrade, hvari-
genom detta mitt förehafvande icke torde blifva få full¬
komligt, fom min åtrå år brinnande, at tjena min födelfe
ort Sahla, tillika med famtelige uti Sahla Silfvérvårk
varande Delägare, med uplysning om en få våfenteligdel af deras egendom. Skulle genom denna min Aca-
demifka af handling, de ännu i behåll varande och hår
införde Documenter få et fåkrare forvar, år jag for minmöda fulleligen belönr,

§. 2.
Att Grufve jorden vid Sahla i det nårmafte ågetfamma ålder fom fjelfva Grufvan, har man full anled¬

ning att tro. Dock vågar jag ej gå långre tilbaka uti
en iadan underfökning, in fåkre bevis kunna fiadfåöa
mitt anförande.

Åt forntidens kännare lämnas derföre att gifvaSahla Grufva hvad ålder de behaga. För min del
anfer jag henne fåfom varande i full drift emot flutet
af det 15:de eller ock i början af det i6:de hundra¬
de åratalet, då ett Bref, ifrån Bifkop Otto i Wefteråhs,år 15 n, til Riksföreftåndaren Herr Svante Sture, nog
tydéligen gifver tilkånna d).y att, intil famma tid, Sahla

A 3 or.

a) OTTO U£i gracia
Epifcopus Arofienfis.

Sinceris noftris dileftione & falute premifiis. Kere Her Houits-
man, befynnerlige gode ven , vij finge edher fcriffuelsfe for noghra
forlidne daga, .at vij ikulle gore vort folk redlia i Eigens tjenfth,
fom vij ok gjorde, icke aenckende vethendes, hvart vij thet faen da
ikulle, til .Vaftena eller VefthergyUand. Nser vij faa edher fcriff;
uilfe ther vm, [ikulle the komme til edher verdoghet ok vara i Rü¬
gens tjenft, hvar behoff görs, ok J them haffue vile. Vij fcreffue
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ortens Innevånare mera varit fysfelfatte med åkerbruk ;
men att de då börjat anfe Bergsbruk formonligare, fe-
dan Grufvan, af redan fkjedde arbeten, låmnat ftörre vin¬
ning; hvarfore och bemålte Bifkop, fom hår igenom få-
ger fig förlora defs Tionde, i kraft af erhållne Privi¬
legier, fokte få del uti Grufvan, til någon erfåttning for
fin härigenom lidne•'forluft.

§. 3.
. .

Ar Silfvervårket fåfom beldgit på Wåsby Kongs-
gårds ågor, hufvudfakeligen rilhört Svenfka Kronan och
for defs räkning varit i åldre tider drifvit, derom vitt¬
na de Komm ga Bref, fom nedanfore fkola anföras,
hvilka tillika innehålla, det åfven andre, nämligen få
kallade Rotekarlar och Bergsman fådt i Grufve arbetet
deltaga; och fom deffa behoft, att förfkaffa fig nö¬
digt utrymme af jord, til underhållande af hädar vid
Grufve arbetet, få åro dymedelft aldraförft de ågor
upkomne, fom nu utgjora den få kallade Grufvejorden.

Utaf i6:de och i7:de hundrade åratalets ännu i be¬
håll varande Jordabocker, lamt utaf de i Kongl. Landt-
måteri Contoiret gberintelige Chartor inhämtas, att] all

den

edher verdoghet til i Sommars til Calmarna vm thet Leen vij raifte,
thefiiges vm thet berg i Snhlti tber ofs met rätte eftber vaare privilegier
ek brejfs lydelfe bürde hafftie en deell vti. Vij miiihe vaare raette ty-
endh fva, ther vij til forende, for en thet Berg fandz, finge v. eller
vj. laefther, tha faa vij nv ecke iij eller iiij. pund, ok hafHre fksd'e
paa alle fiidher. Hvar fore bidie vij eder verdoghet ville fcriffue ofs
til, om vij fkule. nogon déel forv&ntt ofi i thet berg eller nogen for-
Isening aff cronenne. Vij vele altid vaere edher verdoghet til vilje ok
tjenft hvar ok naar os trlfagt vorder, thet Gud kenne, huiiken vij
eder befale faligh ok fvndh til evig tiidh. Ex Aroßa anno Domini M.
D. XI. in eraftkio circumcifionis, nofro fub Signeto.

(Oplkriften)
Nobili vi ro Strenuoque militi Domino Svantoni Regni Sueeie Gu-

bernatori amico noltro nobis in Chrifto Sincerrimo.
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den mark, fom granrfar intil Grufvan, deis beftådt af
Våfsby Kongs gårds, dels Skatte eller Krono jord; hvar-
af otvunget följer, att den uppi fiamma mark tilkomne
Grufve jorden endaft varit intagor af utmarken, gjorde
af fadane Grufve idkar©, fom fjelfve ej ågt någon
jord; och ehuru någodt förordnande för Sahla den tiden
ej varit utfårdadt, forn tillåtit fådane upodlingar, torde
dock anledning dertil blifvit tagen af Konung MAGNI?
SMEKS Privilegier för Stora Kopparbergs Bergsman af
år r 347, "hvilka innehålla, att hvar och en, fom fved-
"jade och rögde af utmarken, ågde tilftånd■ för fig och
"efterkommande, at bruka jorden, utan någon afrads
''betalande, icke ens til jord ägaren".

'§• 4-c
Et flikt Sahla boernes inkråktände har, torde hånday

fräckt fig förvida, hvarföre jordågarne fom dymedelft
blifvit nog kringfkurna, icke allenaft fö tete at fådant
vidare förekomma, utan ock at få de redan gjorde
Upodlingar återlagde til fine gamle bohlftåder; men
Konung GUSTAF den hfta , anfåg denna återvinning,
fkadclig för Bergsbruket, och ftadgade år 1554 den
15 November genom ett Kongligt Förordnande, at
Bergsmännen, Rotekarlar, och andre flere, fom bodde
vid Sahla Grtifva ågde tilftånd, att obehindrat njuta,
bruka och behålla, de ägor fom de hade rogdt och up°
tagit b). Denne Konungens Nådiga Författning, uply-

A 3 fer
!>) Vij GFSTAFF medt Gudtz Nåde Sverigis Gothis och Ven¬

dis Konung; Gore yitterligit, att våre Underfater både Bergsmän
Rotekarler och andre flere, fom boo vedh Sahla Gruffve haffue udi
thet Underdånigefte for ofs clågevijfs berettet, att thé Bergfsmän och
Bönder, fom alleftedz kring um fornämde Sable Gruffua hemmand
haffue opå bygden, vele förtagc theris engh, Techter, Hefthager och
Mulbethe, fom the fielffue aff ödifsmark rödt och uptagCdt haffue och
tilegne thet figh for theris egett och thermedt förhindre them fom
boo ved Gruffvan, att the ickev haffue rådh till, holle figh anthen hå
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fer tilfullo, hvad med Grufve jord forftås, huru den
famma tilkommit, och att den ej beftår af annat, au
upodlingar fkjedde på angrånfande hemmans utmärker,
emedan inga lågenheter, fpm, förut voro af hemmans
brukare inhägnade, dertil fingo användas.

§• 5-
Det kan väl förekomma befynnerligit, att denna Store

Konung, fom utom äldre Kongl. Förbud, jämväl fjelfår
1546, ifrån Gripsholm, och år 1555 ifrån Vadftena ifrån-
geligen förbudit all jords föndring ifrån defs Bohlby, nu
kunde lämna Bergsmännen vid Sabla en få oinfkrånkt rät¬
tighet at gjcra upodlingar på andres mark. Men når der-
vid kommer i betraktande, att Grufvan under famma
Konungs Rege men ts tid kallat 'af fig årligen, efrer ett
medeltal, 15 aj 16000 lödig mark Silfver, lårer ej fynas
underligit, att Kronan haft mindre affeende på jordbru¬
ket ån Silfvervårkets drift, hvars upbringande till få

an-

fter eller annedt, fom the kunne hjelpe figh medt och forfordre vår
och Cronones Bergzbruknitigh fåfom behoff gores. Shå vele vij inge-
lunde att forenemde våre. uaderfåter, fom boo vedh Gruffven Ikoie
herefter udi få måtte, af någor förhindrede blifiue, uthan haffue them
nu gunfteligen undt, och efter latydt fom vij och medb thette vårt t
opne breff unne och efterlathé att the obehindrade f[<ole niuthe bn?-
ke och behåiie, the åger fom the haffue rådt och uptaget., antiken
till techter, ånger eller håffhager. Teiliges mftge och Ikoje the obe-
hindred« herefter rodje och uptage opå almenning, fkoger, måsfar
och kjår, ther tilfålle år, både engh och håfthager efter fom livar
kan haffue behoff til att hjelpe figh medh. Doch att the icke ge¬
nom famme vår gunftige cillatelfé någre enger eller andre ågher,
fom af ålder till någre hemmand haffue lydt och legat, fkole intage
eller lig tillegne. Ther våre Befallningsmån, och alle andre fom for
våre fkuldh, vele och fkole gore och lathe, måge vette figh efter
rette. Icke gierendes forenemde våre underfåtare fom boo vedh Sah-
la Gruffve heremot något Mndér eller forfongh, med vår ogunft och
hogfte ftraff. Dat. Wasby d. 15 Novembris Anno 1554.

(L. S.)
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ffnfenliga* tilvårkningar, fordrade ett ganfka dort antal ar¬betare och häftar, och ftörre ån förut, emedan Grufvorne,hvilka nu for tiden frias från vattn , genom vattn konfter,då (kulle hållas yaftufrie genom jemt gående håftviiidar.Att likvål i någor måtto tilfredsftålla de hemmans bru¬
kare, fom for deras nåra granlkap til Grufvan, voromåfl befvårade, éfiergaf Konung, ERIC i4:de, den 28
Maji 1562 "åboerne uri Ekeby, Bråda, Norr-och So-' derkiffta Byar, halfva deras årliga fordring och utfkyl-"der for berörde, af Bergsmannen, utaf de förras forund-
're" ågor och mullbete, intagne håfthagar och andre lä-
egenheter, på det de, fom bodde vid Sahla Grufva, måt-
'te hafva råd, att underhålla håftar, fom behöfvas til
Sahla Grufvebruk,.

, §• 6.Hade Bergsmannen förut varit infkrånkte af Jordägar-ne , få föreflåller man fig billigt, att de nu mera ej vorofä^ nogräknade, att upföka tjenlige odlings piatfer, ochdå ej mera utrymme fanrs innom Sahla Sokns (kilnad,
började de taga för fig af Kila Sökns mark , på hvilketi
nu de ftörfla Grufve jords ågor finnas, hvilka fannolikaftåro uptagne i det i6:de hundrade talet, efter den anledning,fom tvenne LapJåfaren Hans-Hansson Dobbers ånnu i be¬
håll varande Domare-förrättningar lämna: Innehållan¬de den förra af den 6 Julii år 1600 r) : Tings - Rattens

tVif-

0 Jag Hans Hansson Dobber, nu tilfkickade Laglåfare ochHerådsom i variohafvande i Väsby' gårds Låån, fatnt DomfakerneVid Sahla Bergslagen medh Sahla Grufvo-By: Giör kunigt, och vit-terligen få dhem fom nu lefva, Så fom och dem fom efter ofs kom¬
ma kuna, at åhröm efter Guds Bords 1600 den 6 dagen uthi Julimånad. Nar iag rått Lagh och Grufting Holl med Allmogen af Sah¬la Grufvoby, uppå råttan tings Stad uti tings ftugun uppå Herregår¬den, når yarandes Cronnöcs och Hogclftbemålte min Nådigfte Furffésoch Herres, Trogne Tj.enarO- och Befallningsman1 ofver Våsbv gård
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-tvifvelsmål om Grufvejordens bibehållande, i' fall den
ej vore flågc och frånder hembuden, med mera. Den
fednare förrättningen beftår af en, år 1606, den 20 och
a t Julii af famma Dobber, med tilkallad Nåmnd, hål¬
len underfokning, ofver 25 "fårfkildte rögdningar och
"Engar, fom Grufve karlarne intagit på Tullftad, Sör-
"boda , Ringvalla och Gullvalla Byars ågor i Kila Sokn
5'belågne, hvarom på följande Ting fkulle ytterligare
"vitnas och med Ed ftadfåftas". Innehållande fjelfva un-
derföknings Inftrumentet, vid de flåfta Lotters upråknan-
de, antingen de då lefvandes namn eller deras .föråldrars,
hvilka rodningarne begynt och med odlingarne fort¬
farit. Huruvida federmera någon, pröfning vid Tings
Råtten blifvit foretagen til Jordens återvinning, derona
finnes ingen underråttelfe ? men att Grufve kariarne blif-
.vit orubbade vid nyttjande och befittnings råtten af

. deras uptagne jord , derom intygar jordens ån nu i dagbi-

med des Låån, Edle och Välbördige och vålbetrodde man Jacob Het-
de , forordnade Bergsmåftar ofver Sahla Grnfvo Bergsbruk &c.
i %. Dock til dhet förfta tilfpordhe jag dhen Välbördige Mannen
Bergmålbs, att om farna ångståppor och hagar Vore nåftom fren-
dom och Slåktingom hembudhen, och Lagftånden efter Sveries Lagh.
Dertil fvaradhe den Ärlige Mannen Bergmåftarn medh Jiella Nembden,
at hår vore et frjt Bergsbruk, fom, vore medh Kongl. Bref, Privile¬
gier, Frlhetter, Skråbref och BergSrningar hegåfvadhe, hvifka maft
alle fammanligga på Bråfca, och Kil la Sokens ågor, men fedan Bergs-
Bruken voro ophittadhe Iradhe Rijkfens Herrar 'och Konungar gifvit
'Bergsmennerne Frijlåf, att nåftomkring oprödia fkogh och kjerr, och
-förvidga ågorne til Aker och Muhlbeete ocli elljeit lig allahanda bjelp
och dherigenom; Altfå hade dhen ena kiöpt af den andre och för¬
likat lig dhet befta dhe liafva kunnat, at nytla, bruka och behålla
efter lin egen villia aldeles oklanaradt, vittnesmannen var Jagh Hans
Hansson med dhen Åhrlige mannen Fougten Jacob Heyde, ef-
iterfkrefvne Tolfmån vore Faftemån, fom fatte med ofs för Råtten.

Undcrfkrifvit af Tolf Nåmdemån
(L. S.) (L. S.) (L. S.)
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bibehållande i femma fkick, ehuru det befinnes, att én
anfenlig del deraf år belägen innom fjelfva den upbruka-
de ikatre jorden»

§• 7-
Den ymnoga vålfignelfe, fom hamrades ifrån Sahla

Grufva på i6:te hundradetalet aftog mårkeligen emot
flutet deraf och i det påföljande i7:de Seculo.

Genom oförfigtiga anftaher vid Grufve - arbetet ti-
made redan år 1571, i Konung JOHANS, tid förfärli¬
ga ras uti de rika Herr Stens och Sandrymnings Gruf-
vorne, hvaraf upkom minfkning i tilvårkningen: Gruf¬
ve arbetet började komma i mifscredit af ofta fkeende
olyckor på arbetarena, och det hade fnart varit flut
med Sahla Grufva, om icke Konung GUSTAF A-
DOLPH den 30 Novemb, 1612, forgfålligt antagit fig
vårkets drift och upråtthållande. Han började derföre,
genaft vid Sitt antråde til Regeringen, vara omtånkt
på nödiga utvägar, att fårta alt i godt fltick. Han up-
muntrade Bergsmännen, fom nu måfte inråtta mån-
ge håftvindar til rafens upförande och fofrande, ic¬
ke allenaft med deras Privilegiers fladfåftande å gamla
Grufve jorden, utan tillade åfven dem den förmonen, atr,
jemte nyttjandet af Grufve jorden, tillika nu mera få
betjena fig af fkogen, til nödtorftig vedbrand och gåle-
fong d).

B Ss-

d) Wij GUSTAF ADOLF medh Guds Nåde Sveriges, Göthis
och Våndis Utkårade Konungh och Arffurfte , Storfutfte til Finland,
Hertigh till Eftland och Våftmanneland. Giore vitterligit, att våre trog¬
ne underfåthere och menighe man uthi Saala Staad, hafue uti all un¬
derdånighet ofs befokie lathit och ther hoos praefenteredths itt var
Salige Kåre Faderfaders (Chriftelig och H6glofligh i åminnelfes) Ko¬
nungh GöSTAFS opne Bref, lydande uti Bokftafuen, att menighe
man derfammaftådes må obehindret niuta, bruke och behålle deres
Tåckter, Enger och Hefthager, fåfom och dem fijkie och fahre ef-
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Sedermera och på det vårket {kulle med båttre

drift kunna underhållas,^ anlade Högftbemålte Konung
år 1624 Bergs Staden Sahla och gaf den famma genalt
i föriåning ftorfta delen af Våfsby Kongsgårds egor
famt Ekeby och Bråfta Bondehemman, hvartill {eder-
mera efter hand flere hemmans lågenheter blifvit lagde.
Men fom denna Donation, hvilken efter Grufve Oeco«
nomiens förändring, ymfom haft namn af Stads-Krono-
och Bergslagsjord j hufvudfakeligen ej horer til mitt
åmrte, få anfores derom ej mer, ån hvad fom kan haf-
va gemenfkap, med Grufve jorden, hvilken icke blef
innebegripen uti den nya Stadens jord; utan erhålla
Bergsmännen, enligit de år 1624, den 15 April, utfär¬
dade Stadens Privilegiers innehöll och defs 24 §. e)

til-

ter theris egin villie, hvilke the oeh fjelfue utaf ödhes marken oprödt
och tagit hafiie. Så efter vij väll kunne beftnne, att the ingen fyn-
nerligh utrymme hafue till nödtorftig vedbrand ocb Gålefongh, hafue
vij fördenlkulldd uthaf gunft och nåde, undt, confirmeredt och ftad-
feft, fafom vij och hermed unne confirmere och ftadfefte dem fam¬
ma, Högftbemålte vår Kåre Faderfaders bref uthi få måtto att förbe¬
rörde våre underfåthere mage obehindrade hugga alla fine nödhtorfter
få mycket fom hvar behöfver, dock ingalunda till ath fålje andre
någon ved heller annet vårke, uthan alleneft till deris huus behoft
Dem alle fom för vår Ikulld vele och fkole giöre och låte måge vette
Hg efterråtte, Icke tillfogandes them uppa förnåmde tåckter, enger
och håftehager eller någon deel fom them tilhörer deromkring, hin¬
der eller förfong i någer måtto. Af Stocholm den 30 Novembris
Ahr 1612.

GUSTAFVUS ADOLPHUS,
<L. s.y

t) Och efter Sahla Borgare och Bergsman till Brukfens idkelige
drifvande och fortgång fkola ftåds hålla folk, håftar och annat, fom
dertill behöfves: hafver Vij Nådigft fkånkt och gifvit under hvar
tomt och gård, fom de der upbygga, af Bråftad, Ekeby och Våsby
gårds ågor, efter fåfoia Stadfens nödtorft fordrar ech kråfver, åker
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tilftånd, at tådan efter fom förut njuta och behålla
deras gamle Grufve ågor under vanliga Privilegier.

§. 8;
Sahla Stads förfte innevånare beftodo fåledes til

ftörre delen af det folk, fom förut bodt omkring Gruf-
van och antingen för Kongl. Maj:ts och Kronans elhr
egen rakning idkat Grufve-arbete. Efter Konungens
Grufve ordning för Sahla Bergslag af den i Maji 1624,
blef detta folk fördelr uti trenne hopar. I den förfta,
Arrendatorerne och deras conforter, fedan blefvo gamle
Rotekarlar, fom hade eget bruk, fatte i den andra: den
tredje hopen beftod af arbetare och fattige, fom icke
förmådde hålla något bruk, utan fofrade och fedan för-
fålde malmen til Bergsmännen. Men ehuru många der-
ibland, fom förut voro ågare til gamla Grufvejorden,
nu erhöllo en ny tilökning af ågor, medelft Stads jor¬
dens tildelning, fingo likvål Grufve-ägorna dermed ej
förblandas, utan behöllo de altid fin förra varelfe, dock
med det befkjed, at de i fall af förfålgning ej fkulle
föryttras til främmande, utan borde de hembjudas Sta¬
den och bofafl: Borgare St. Priv. §. 26, f).

B 2 Uti

til två tunnors utfåde hvart år, famt 12 lafs ån g til evårdelig egen¬
dom , att niuta och behålla med fådane belked och hvilkor, at de
af hvarje tunneland årlig utfåd, oråknat trade och 6 lafs ång, antin¬
gen tu lod godt fint filfver, halftannat ofs och Kronan, och ett halft
lod til Stadenom, utgjåra och erlågga fkola, med hvilka utlagor Vij
vele dem i fårfta fyra åren, nådigaft forfkonte hafva, fåfom ock på
det att de fig defto bettre forkofra och Staden tilvåxa må, hafve Vij
nådigft beviljat at de for all andra Stadens tunga, fom ofs och Kro¬
nan angår, uti 6 famfålte år efter detta dato Ikola befriade varda,
dockycke härmed forftåendes, lkått eller forlkått, fom uti defle Pri¬
vilegier Stadetl egenteligen gifne åro. Men hvad gamla Grufegor vid¬
kommer, fkola de få härefter, fom hårtil, dem njuta och behålla un¬
der deras vanliga Bylkatt och Vårt förra Privilegium.

/) Uti lika måtto vele Vij och hermed alfvarligen forbudit haf-



m)i« ( g
Uti detta nådiga förordnande fynes tydeligen, hu¬

ru angelägen Konungen varit om deffe ågors bibehol-
land* for Bergsdriften. Sabla Stads Borgare och Bergs-
mån voro nu de* fom til vederkånfla for de nyligen
forlånte Stads ågor, fkulle til brukets idkeliga drifvai*-
de ftådfe hålla folk, håftar och annat, fom behofdes, en¬
ligt ofvan anförde 24 §. uti Sahla St.. Priv. hvarfåreiGruf-
ve jorden, fom i denne affigt förut varit förlåtit för-
nåmligaft borde hållas dem tillxanda.

§- 9-
Af fådan grund tilkommo nu tvenne iiags ågare

til Grufve jorden. Den del af Bergsman och Rotekarlar
fom efter 58 §• uti Stadens Privilegier hade en fådan
förmögenhet, "at de mågtade antaga Kronans eller
"gamla Rotekarlarnes bruk och bevifle, att de vål kun-
"de uppehålla bruket med hvad dertii behofdes", deffe
blefvo inrymde i Staden och erhöllo Burfkap, med bi¬
behållande af deras Grufve jord. De fattiga åter blefvo
å deras Grufve ågor omkring Grufvan qvarboendes,
erholiande allefamman, under Drottning ChRlSTINAS
Regering, fulikomlig bekråftelle derå, af den 20 Martii
1648 g) enkannerligen, fom orden lyda, att kunna un¬

der-

va , ftyckevis att förfålja, eller och förpanta Mgot af de ågorne, fom
Vij under Staden nådigfl gifvifc hafve, utan , hvar någon luft hafver
eller noden få kråfver dem att forpanta eller förfålja, fkall han på
Kådftugun upbjuda egor och tomt tilhopa Stadenom eller bofailom
Borgare, och ingom androm det förfålja. Uti lika måtto, når någon
gamle Grufve egor föryttra vill, fkola de antingen Staden, eller bo-
fitten Borgare förfål jas och ingen annan.

g) Wij CHRISTINA medh Guds Nåde, Sveriges, Göthes och Van¬
des utkårade Drottningh och Arffiirftinna, Storfurftinna till Finlandh ,

Hertiginna uthi Ellland och Carelen, Fröken öfver Ingermanlandh;
Giöre vitterligit, att ofs hafva våre trogne Uriderfåtare , famptlige
Bergsmännen, Rotekarlar och andre flere fom boo vidh Sahla Gruf-
va# underdånigt tedt ocb prsefenterat ett Saklig Konungh GUSTAFS
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derhåfla hällar, och andre nådige behof for Bruks drift
ten: en formohn, til deras upmuntran, få myeket nådi¬
gare , fom ej långe förur, den berydeliga olycka hånde,
att den del af Sandrymnings Grufvan fom ftått orub¬
bad efter det flora fallet i Konung JOHANS tid , nu
jemte den der in til liggande Kongs - rymnings .Grufvan
nederrafade y medtagande i fallet alla deruppå flående
håflvindar.

§. i o.
I allmänhet voro Bergsmånnerne vid denne tiefest

B 5 myc-
Dens Förftes Bref daterat Väsby den 15 Novembris åhr 1554, hvaru-
tinnan dem wnnes och efter! fites att obehindradt fä njuta, bruka och
behålla, de egor, fom de hafva rogdt och uptagit anten till tächter,
engar eller hållhagar, defslijkeft få rödja och uptaga pä allmänning,
fkogar, mäflar och kärr, der tillfälle är både engh och häfthagar,
fom huar' till fin nödtorft behofver. Dock att de derigen om icke
tillägna figh någre ångar eller andre ägor, fom af ålder till någre hem¬
man hafva lydt och legat. Underdånigft nu hoos ofs anhålländes och
begårandes, att Vij dem famme vilkor ån härefter nådigfi: efterlSta oeh
coniirmera vele. Detta deras underdånige anfokande hafve Vij mei
nåder férftåt, och till att befordra bemålte våre Underfåtare vidh Sah-
la, uthi Våre och Chronans Bergs Bruks fortfåttjande, enkannerli¬
gen att dee måge kunna hålla figh nödige häftar och annat fom till
famma Bruk betarfvas, nådigfi: Confirmerat och bekräftat efter fom
Vij härmedB och i dette Vårt opne Brefs kraft, confirmere, ftadfå-
fle och bekräfte bemålte våre Underfåtare vid Sahla ofvanbemålte
Kongl. Bref och de derutinnan dem forunte vilkor oeh conditioner ,

lbm hår ofvanbemålt år och der r fjelfva bakftafven tyda, alt få vij-
da the Icke uttryckeligen löpa emot Vår för detta på trycket utgång-
ne och Publicerade Skogsordning. Hår alle detta vidkommer for Vår
fkuli vele och fkole gora och låta hafver figh att efterråtta, icke gö¬
randes bemålte Våre Underfåtare håremot hinder mehn eller forfång
i någon måtto. Till yttermchra viffo hafve vi detta medh egen hand
underfkrifvit och Värt Secret vitterligen här under fåttja låtit. Datum
Stockholm den 20 Martii Martii Anno 1648.

CHRISTINA
(US.)
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mycket olyckelige: gamla Grufvorne, Tom nedrafat,
lemnade under jordbrynet ftore och obekante öpningar,
hvarföre oförmodeligen ån den ena, och ån den andra
af de inrättade håftvindar haftigt inföllo och i Grufvans
djup begrafdes. Vid defle och flere dylika olycks hån-
delfer, var Regeringen ftåndigt öfverhopad med klago¬
mål öfver Bergsmånnernas oförmögenhet, att uppehålla
vårket och nödgades derföre, fom tidaft och på flere
fått underhjelpa Bergsdriften, med nya förmohner och
friheter. §. 11.

Grufve jorden och Stads jorden hade intil denna
tid, och något längre derefrer varit hvar och en i fitt
flag fkilde, utan att hafva jåmnförelfe med någon an¬
nan flags jord, begge endaft förlånte til Silfvervårkets
upråtthållande, anda intil år 1667 den 22 Martii, då
Kongl. Regeringens bref och befallning utfärdades til
Landshöfdingen Ernst Joh. Greutz , at Sahla Stad och
Bergslag (kulle confldereras för en Bergs-Stad, och uti
alt njuta (amma vilkor och friheter fom Fahlu Stad och
Bergslag åtnjöt b). Och emedan de hemman och lå-

gen-

h) Välborne Landzhöfdinge Herr Ernest Johan Creutz;
Såfom Hans Kongl. Maj:t vår Allernådigfte Konungh och Herre, for-
medelft defs opne Underlkrefne Breef af den 13 hujus i Nåder haf-
ver forundt och bevilliat, att Sahla Stadh och Bergzlagh, lkall uti
allt Confldereras for en Bergh-Stadh och få väll hvadh Accijs fom
Baakugnspenningar angår, fom alt annat, njuta famma villkor och frij-
heet fom Fahlu Stadh och Bergslagh den åthniuther: Altfå ville Herr
Landhzhoffdingen beorde vederbörande, figh fådant ftålle till efter råt-
telfe, och for innevarandhe åhr och alt framgent låthe bemålte Stadh
och Bergzlagh famma frijheet njuta och megtigh blifva. Befalle Herr
Landlizhöfdingen her medh Gudi. Datum Stockh. d. 22 Martii 1667.

På dragande Kall ecb Embethes vagnar
GUSTAVUS SOOP, CLAS RÅLAMB,.

HENRIK PER FALKENBERGH, JOCHIM SCHUTTENHIELM,
G. PALMQUIST, DANIEL WULFF.

Per Petfon.
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genheter, fom förut voro förlånte Stora Kopparbergs
Bergslag, redan blifvit i nåder förklarade för ett fritt
Bergsfrålfe; ty fingo åfven Sahla Bergsmän, nu hugna
fig af enahanda frihet och förmohner, få at Sahla jor¬
den, i fynnerhet Grufve ågorna, ifrån denna tid, började
nåmnas för Bergsfrålfe jord, hvilken ågaren får fritt
nyttja och behålla, få långe han Bergsbruket vid magt
haller, och til Kronan rigtigt utgör, hvad deraf utgå
bör, enligit Kongl. Maj:ts Nådiga Refolution på All¬
mogens Allmänna Befvår, den 17 September T723, §.
77, B. O. pag. 636.

§. 12.
De med förvaltningen af Sahla Grufva fkedde för¬

ändringar, hafva icke något kunnnat vårka på Grufve
jorden, hvaraf och kommit, att ehuru Kongl. Maj:t och
Kronan år 1674 återtog Silfvervårket til eget bruk ifrån
Bergslagen, fom, haft der famma under Arrende ifrån
1652, och år 1675 til Kammar - Rådet Gripenstierna, för
defs til Kronan gjorde lån, det famma förpantade3 har
Kongl. Maj:t likväl i nåder tillårit Sahla Stad , att obehin¬
drat njuta och behålla deras tåkter och Grufveågor, en¬
ligit förra Privilegier, fom fes af Kongl. Refol, dat. Up-
fala den 28 September 1675 §. 2 i)* Igenom Kongl.

Trans-

*) Kongl. Maj:ts Nådige Refolution och Förklaring öfver the
befVärspunéler fom Borgmåftaren Ehrligh och Förftåndigh, Anders
Perfon få och Rådmannen Ehrligh och Förf ktigh, Peder Arvedfan
fullmäktige" på Sahlbergs Stads vägnar vkih Rijksdagen i Upfala un-
derdånigft infnneradt hafver. Gifven i Upfala d. 28 Septemb. åhr 1675.

2. Kongh Maj:t tillåter i Nåder att Staden obehindrat må njuta
och behålla fne opbygde Bookhus, Valkhus och Qvarnar, famt Täckter
och Grufägor, få att ingen dem derutinnan praejudicera Ikall, aldeles
fom den förra bevillningen och deröfver medgifne Privilegium fådant
*tedh mehra i bokJlafven förmåhr och innehåller. Adlum »t Supra»

CAROLUS
(L. S.)



Transporten af år 1682 , hvarmedelft Grafvan med he¬
la Silfvervårket den 20 Jan. å nyo updrogs Sahla Bergs¬
lag-, under ett perpernelt Arrende, förändrades icke elier
■i någor måcto Grufve jordens natur, utan får man faft
mera råkna Konung CARL Xi:s prisvärda författnin¬
gar, fåfom måft nplyfande om Grufve jorden, helft
defs fannfkyldiga befkaffenhet, derigenom blifvit utfta-
kad och tillika för framtiden ftadgadt, huru den borde
anfes, och til litt råtta åndamil användas.

§. 13.
Den allmänna underfokningf fom under Konung

CARL XI, anftåldtes ofver befkafFenheten af de ifrån
Kongl. Maj:,t och Kronan donerade gods och hem¬
man], ftråkte fig åfven til Sahla orten. Direfteuren
Transkiöld tillika med Afleftbren VfiRViNGf, voro af
Kongl. Maj:t förordnade, att denna underfökning derftå-
des anftålla, hvilke ock år 1695 den 5 Junii, inlämna¬
de deras "underdånige Relation om Sahla Stads Jordå¬
rors belkaffenhet, få i anfeende, til deras tittlar, do-,
"nation och förlåning emot drågeliga råntor, fom fördel¬
ning och taxation, til berörde Stads och Silfver Gruf-
"vas vålbehåld och drifvande, med hvad flere omftån-
"digheter Hans Kongl. Majrts i nåder förordnade Com-
"miftlon dervid hade förmedelft en nogare underfök-
"ning, at efterle".

Uti denna Relation, uptages i det måfta hvad nu
om Grufve jorden redan år anfördt. Men fom defle
Committerade, funno och anfågo jordens friheter alt
för ftora; emedan ingen den ringafte afgift for defs bruk
och bårande, utom ett få kalladt Edfkotty derföre betaltes;
altfå hemftålte de i underdånighet, Hans Kongl. Maj:ts
nådigfte godtfinnande, om icke denna jord, fåfom an¬
nan Stads och Grufve jord, borde förvandlas til Kro*

no
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nojord £). Ert fådant Commifiionens hemfallande,
©gillades af Kongl. Maj:t, fom i nåder förklarade, ar
ehuru Grufvejorden^ vore ett Regale, fom ej längre

C kun-

*) §• 4- Vararides altfå jord til Sabla Stad allenaft af tvetine
naturer, nembligen, den få kallade gamla Grufvejorden famt Krono
eller Stadsjord. Hvad Grufvejorden beträffar hafver Staden och defs
Innevånare den i förftone velat praetendera under titull af Bergsfrålfe,
men på remonftration deremot, under Skatte och defs ufurperade
rättighet, men vårkeligen och uti fjelfva realiteten af famma frihet
har ingen af de ringare Stadfens Innevånare och Borgerlkap fig at
hugna, utan åre fårdeles Betienter och arbetarné vid SMfververket få
högt (om icke högre) taxerade, fom de, hvilka Stadsjorden bruka ek
ler innehafva, deremot de myndigare Stadens Innevånare för ftoc
Quantitet affådan jord, antingen fomliga ganfka litet eller en dei als-
intet i utlagor gjöra; Emedan hvad för Grufjorden til Staden eller
Publico utgifves, ankommer under en Stadfens Rånte- titull och Ed-
fkått, fom år, efter Högloflig i åminnelfe Sal. Konung GUSTAF
ADOLPHS gifne Privilegilers 23 punft af hvart hundrade dalers egen¬
dom, 8 ore antingen i Silfver eller Kopparmynt i lika proportion ,
fåledes til exempel, vid detta, at når en har af den andra kjöpt nå¬
gon qvantitet Grufvejord för 400 daler Silfvermynt, ger han derföre
årligen i Edfkått 4 marcker Silfvermynt och eljeft ingen den ringafte
afrad eller afgift for den Grufjordens bruk och bårande, fom fynes
vara den ftörfta frihet något Stånd uti hela Eders Kongl. Maj:ts Rike
nyttjar, oanfedt den och i Sahla Stad ibland åtfkillige andra af lika
befkaffenhet tor finnas, fom år Poffeffor af Grufvejord til 4 a 5000
daler Kopparmynts vårde , men gier i Edfkott derföre icke mer ån
24 öre Silfvermynt, fom eljeft borde vara 4 a 5 daler Silfvermynt
för den jorden allenaft i Edlkott, b vilket ntgår få af jord och går¬
dars, fom Humble och Trägårdars, Kålgårdars &c. Etthundrade dalers
vårde, item Rede penningar på Rånta utfatte, vifs uteftående giåld,
allehanda Silfver och Silfverfmide, Guld och Ädle Stenar, allehanda
gods och vahror, få ock kjöpenlkaper antingen medelft Kjöpmans
handel eller Handtvårk, och i en Summa alt det, fom någon nytta
med fig hafver, få at det blifver vårderat, och för hvart roo dalers
vårde i mark i Edficott utlagdt, men i afrad eller åkerfkatt alsintet,
fom fagt år, oachtadt de ringare fårdeles Poffefforer deruti af mindre
qvantitet och myndighet åro tåmmelig högt, dock olika utom Ed-
fkottefc för famma jord, med Rånta beiagde.
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Kunde njutas,, ån* Konungen i nåder fådanr forunte9\
fkulle likvål Bergsmannen i Sahlberger, i ftöd af Kongl,
Refolution den. 26 Maji 1688 > B. O. p.. 372*, låmnas o«-
rubbade vid det vanliga Bergsfrålfet;. dock; med förbin-
delfe, at de i all gjörlig måtto* bidrogo til Silfvervårkets;
vid magt hållande: hvilket alr, med mera, kan' inhäm¬
tas utaf Kongl. Majtts- bref til Bergs - Collegium,, om
Grufve och Krono Stads jorden; vid Sahlberger, daterade
Stockholm den 17 December 169 5 r fe Kongl,. Bergs-
©rdning. ps 469».

§1 14-
Herrar Committerades beråttelfe , fom på flere ftaU

lén innehåller/, at någon irring förfpordes emellan»
Grufve och Krono^ jorden, i anfeende-til defs- gråntforoch olika nyttjande af Bergsmännen,, foranlåt Komm«
gen, at den 8 September/1.695, anbefalla Landshöfdin-
gen Cronhjelm , ar låta/ anftålla en- General Revifion
och Geometrifk affattning ofver alla-Stadfens* fåGrufve-
föm Kronor ägor ,5 hvilken borde, ingjfvas til Kongl-
Maj:t, fom i nåder ville, efter Stadens och.Bergslagens
Privilegier, de famma jemnkaoch repartera Borgarne och;
Bergsmännen emellan?.

I följe* håraf författades,- åren-1696', och 1697 af
Landtmåtaren Caslsten, Geometrifke Chartor ofver Sah--
lä jorden; men fjelfva repartitionen kom ej i fullbordanj.
under Högftbemålre Konungs lifstid , utan börjades förftår 1700 d. 14 Jun i i1, då Konung.GARXi XII, utfärdade
defs nådiga Inftru£lion, hvarefrer delningen borde for¬råttas ; enligt hvilken Iriftru&ions 9ide pun£l , med Gruf¬
ve egorna fkullé procederas, fom Kongl. brefvet af den
T December. 1695, förklarade /).

Ifrån

jy CARD med Guds Nåde; &c. 9 §v Sidft och- hvad vidkommer det, >
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Ifrån denna tid har ingen refning vidare blifvit aa-

flåld <öfver Grufve ågorne, utan åro de, i det fkick
bemalte Landtmåtaren C^rlstens Chartor utmårcka, af
hvilka behnnes, at den affattade Frålfe jorden uti åker,
eng och hagar, innehåller innemot 900 Tunnelands vidd.
Lågges nu hårtil de Grufve ågor, fom i Syd - våft och
Nord-oft åro Grufvan nårmaft belågne, hvaröfver Char-
torne åro förkomne, få torde man i det nårmafte kun¬
na fkatta hela BergsfråKe jords rymden, fammanlagd,
til något öfver 1025 Tunnelands innehåll, hvilken nu
innehafves til ftörfta delen af Bergsmän i Sahla; dock
åro Grufve- och Hyrte - arbetare, lamt någrc Bönder i
Kila Sokn ägare til betydeligare delen af de Grufve-
jords ågor, fom ifrån Grufvan och Staden långft aflåg-
ihe åro.

§. i*.
En mindre gynnande Bergshandtering forfatte', i

början af detta hundrade åratal, Bergsmännen åter uti
det kånnbarafte lidande. Oagtat det trågnafte Grufve
arbete , började tilvårkningarne år 1720 och derefter,
-anlenligen aftaga, och fom de af ortens innevånare,
hvilka endaft hade fitt uppehälle af Silfvervårket, ej
mågtade uthärda med de trågna tilfkotter och dryge

C 2 - kjor-
huru procedeiras Jkall med delningen af de få kallade Grufve ågor,
hvilka hårtils intet hafva haft någon gemenlkap med de andre Kongl.
donationerne /eller varit fordelte på visfe Tompter, utan eljeft ifrån
urgamble tider af odesmarken ,blifvit uptagne oeh excolerade, med
hvilka vederbörande poffefforer hafva få handlat , fom med annan
Frålfe-eller Skattejord; Så emedan mer hogftbemålte bref af den 17
December 1695 nogfamt förklarar denne frågan; Ty hafve vederbö¬
rande fig derefter uti underdånighet at Regulera och råtta. Carls»
crona den 14 Junii 1700.

CA RO LUS.
C. PIPER.
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kjörningar til Grufvans behöriga drift, få nödgades
flere forpanta eller foryttra deras Frålfejord, hvange¬
nom en ftor del deraf kom i Allmogens hånder; mera
fedan Kongl. Bergs Colleginm , utaf en vid vårket 3 år
173^5 anftåld Commiflion, fått underråttelfe om jordenf
nyttjande utom Bergsmans Ståndet, Badgades geacm
Refolution af den g Maji fa mm a år, att HogbemåF
te Kongh Callegmm, då i ådant anmåltes, ville utlåta
fig om den Grufve jord, fom kunde komma at igenlö-
ias ifrån Bön derne t hvarjemte, til förekommande af vi¬
dare föndring, anbefakes, at den Grufve jord s fom
hädanefter komrno at forfåljas, altid fkisile hembjudas
någon af Bergslagen; då i fall ingen enfkilt den fam-
ma åftundade, jorden för Bergslagens råkning borde
inlöfas m), Efter detta håifofamma förordnande har

flor-

«0 16 Utaf det, fom Bergslagen hos Commlflionen både
ihrift- och nmntellgen andragit, hafVer Kongl. Colleginm inhämtat,
huruledes det efom oftalt licall hända, att den Bergsfrålfe Grufvejord,
hvilken Bergsmännen innehafva, biifver af dem, for deras torftighet
ikuli, utom Bergslagen förfåld, och hannar fåledes till en ftor del
uti JBonders händer, fom for detta uti Kihla Sokn jfkall vara hänt;
B^gjärandes Bergslagen att icke allenaft berörde Grufvejord ifrån Bön-
dprne uti Kihla, utan och om någon fådan Grufvejord hädanefter utom
börd och ifrån Bergslagen fkulle forfåljas, att åfven den famma utaf
Bergslagens Caffa medel få inlöfa, efter fom utaf hvarje fjerde tun-
land 3ng, fom Bergslagen på hvar fjerde part innehafver, eij mehra
ikall falla ån högft 12 lafs höö, hvarutaf ett lafs for fjerde parten
måfte till Grufve håftarnas underhållande utgifvas. Nu fom det icke
bör tålas och tillåtas, att något af den Bergsfrålfe Grufve jord, fom i-
från trhråldrige tider lydt under Silfver Grufvan, må till defs fkada
och affaknad föndras derifrån, få pröfvar Kongl. Collegium for nödigt

v och nyttigt, hvad den Grufve jorden anbelangar, fom beråttas fkola
redan och i de förflutne åhren vara kommen uti Bönders och andras
hånder på Landet, att enår den Cafus exifterar , att någon flik jordkunde komma att lofas tillbaka igen, hafva vederbörande ßg uti
Kongl; Collegio derom att anmäla 9 och då gifva vid handeir, befkaf-
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£6rre delen af den bortfålde Grufve» jorden återkommit,
til Bergsmans ffånden i fynnerhet fedan Kon^l. Maj:t
fenom defs nådige opne Tranfport af Silfvervårket påahla Bergslag och defs Intereflenter, den 9 September
1742, eniigit Transportens 6 §., i nåder förfåkrat Bergs¬
lagen , at orubbad njuta fordna Konungars férlåning af
Stads-och Grufve-jorden. I anledning hvaraf Bergs¬
männen efter förmågan, börjat infria, nvad fom féruf
gådt ifrån Ståndet , och kommit i fremmande händer«

§. 16.1
På detta fått år nyttjande ratten af Sabla Bergs-

frålfe en ifrån Bergsmans Ståndet ofkiljaktig och omi-
dig rättighet, och på det at -affigten dermed, vårkets
jämnare drift, få mycket fåkrare måtte befråmjas, få
hafva åfven Silfvervårkets arbetare, fåfom de nodigafte
medlemmar uti Bergsmanna kroppen, rilflånd, at nu, åf¬
ven fom i åldre tider, bebo Grufve-frålfet til deras båt¬
tre utkomft och visfare fåftande vid arbetet. De åro
hårom nu få mycket mera förfåkrade, fom ej allenaft
Kongl. Bergs Collegium uti Bref af d. 20 Martii 1753 *)>

C 3 der-

fenheten af Jorden , famt huru och på hvad fått den blifvit abaliene-
rad antingen genom ¥jop eiler bjfte hvaröfver Kongl. Collegium fig
ledan ville utlåta. Beträffande åter den Bergsfrålfe Grufvejorden, fom
hädanefter ikulle komma att foryttras, få bör den famma vid ett få»
dant tillfälle forft upbjudas til någon af Bergslagen-, och i fall ingen
easjkylt den fkulle åftunda, då för allmånna Bergslagens räkning inlofas.

ti) — — —^ Åfven bor tillfyn hållas huru then till Grufvanhörande Bergsfrålfe jorden, må till fitt råtta ändamål komma att nyt»
tjas, efter 16 uti Kongl. Collegii Refohition af den 16 Maji 1733;
dock Bergslagen icke betagit, att låta arbetarne vid Grufvan och
Hyttan i theras lifstid och barnen, efter them om the ockfå antaga
arbete vid verket, bebo och nyttja thenna jorden, till deras theftoftårre underftod och upmnnttan«
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,dertil famtvckt, utan har ock Kongk Maj:t uti Refcript
til Högbemålte Coilegium, år 1765 den 27 November
i nåder förklarat, at Silfvervårkets arbetare (kola åga
en fåker och oqvald belittningsrått, å den Frålfejord,
de antingen då innehade eller framdeles iig förvårfva
.kunde, och ,at få mycket kraftigare befåfta detta, har
Konungen i nåder tillåtit, at denna arbetarenes jord får
.anfes lika med de i Jernbergs! agerne belågne hemman,
hvilka ej få komma utur Bergsmans Ståndet o).

§. 17.

.0) Välborne Landshofdinge Herr Friedrich Ulric Xn-sen-
stierna.

Genom nådigt .Refcript af den 27 fldftledne November har Kongi.
i anfeende till angelågenheten for Grufve och Hytte arbetarp-

11a vid Sahla Silfvervårk, att utan affeende på theras innehafvande
fmå Bergsmans delar, oqvalde få belitta nybyggare .tomter i Staden
med Frålfe jord, behagat i nåder meddela then förklaring öfver K:gl.
Tranfporten af den 20 Januari i 1682, lamt Kongl. Resolutionen af
den

, 3 April 1747, nembligen j;o att vål bygnings ordningen å halfva
tomten fkulle blifva oibchåJJen, .efter thet förefkrifne fåttet till elds¬
vådors forekommande; men att icke dello mindre the fom nu åro ,

eller hädanefter villja begifva lig uti' Bergslagens ..arbete vid Hyttan
och Grufvan . fkulle i å -befittja theras jordagor till och med 32 delar,
och att få framt tillråckeligit utrymme i Staden till Bygnad for thefn
fkulle fela., the tå kunde få utfyning ;å utmarken , utan att therföre
vara förpliktade af de ftorre delågarena i tomten fpr Jordågorne taga
lofen, hvarvld thet åfven kunde tillåtas bemålte llorre delägare att
nyttja the andras lilla gårdstomt i Staden, emot thet the voro an-
fvariga for gatläggning och aijdre fjelfva platfen åtföljande onera.
a:do Att Silfverkets Hytte och Grufve arbetare måtte få njuta en få¬
ker och oqvald befittnings rått å then Grufve frålfe jord the åga-eller
framdeles lig förvårfya kunna, få långe .the till varket utgjöra then
vanliga Grufve jords ikatten, halft fom frålfejorden af fordna Sveri¬
ges Konungar endaft blifvit förlånt till Bergsv.årkets underftöd, och
att tillika then författning fkulle hådanefter komma att i agt tagas,
att then frålfe jord fom nu af arbetare innehafves , icke måtte få för-
fkingras, eller till andra förfåljas; utan lika fom Hemman i Jernbergs¬
lagerne , Händigt förblifva innom .ftåndet, thenne åfven bibehålies in-
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Så befkaffad år nu den' jord, hvilken egenteligen}
rilhorer Sahla Grufva och kan i alla - affeenden anfes-
fåfom det ypperfta Bergsfrålfe i hela Sveriges Rike p
emedan den i ingen måtto forminfkat någon Frålfea,
Skatte eller Krono odal och gammal agap utan har i
början blott beftått af kjårr och utmärker,, hvilka nu,
genom en outtrörtelig Bergsmånnernes arbetfamhet fått
den utfigt, att' den kam tjåna til efterfyn, huru flit och
arbete förmår omfkapa en olandig; mark : de bidraga
dérjemtetil underhåll for egarne, vid ett- nus gänfkä;
mycket förokadt Grufve arbete, då, genom mängden af
ringhaltigt göds ifrån Grufvan, fom forntidens Bergs¬
män ej anfedt arbets-värdigt, eller torde hånda ej forftått

at til godo" använda, Silfver tilvårkningen årligen
upbringas til ftörre hogd, ån hvad den år

1720 och dé påföljande åren nådde;*

nom arbetarena på thet fåttet, att theri ej må forfåljas till andra ån
Arbetare eller Bergslagen i allmänhet, fom den federmera till de torf-
tige arbetarne kunde difponera, på det i annor håndelfe, thénne jord, i
anfeende till arbetarnes fattigdom,* ej må' komma i andras händer. Hvil-
ket nådiga förordnande Herr Landshofdingeh till defs och vederbo-
randes efterrättelfe härmed varder forftändigat. ■ Vij befalle Herr
Landshofdingen Gud Alsmägtig. Stockholm den 30 Januarii 1765»;

T(l dragande Kall och Ambetés vägnar,
JEAN GEORG LILLJENBERG,

HEIKENSKöLD, CARL SCHULTZ; E. F. HIERNE
JOHAN RUDBECK, PEHR ADLERHEIM.

HENR. FOUGTÖ
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