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Inledning.
ϊ.

Om cgande och nyttjande Rätten i gemen

[å inart någon kommit till Forftåndets bruk, och
genom förnuftigt efterfinnande får begrep οπϊ
egna och andras fria gerningarg finner och kän¬
ner man i fict famvete, att alla månniikjor haf-
va rått till fitt lif och fina lemmar, tillika med

alla deras Själs och Kropps krafter,, famt frihet att ar*·
vånda dem till fin nytta och nöja, utan andras oroan¬
de och naifsnoje. Defsutom hafva de rått, att enfkilt
for fig behålla och efter behag innehafva allt fådant,
fom de genom egna krafters bruk frambringadt, famt
att uptaga, nyttja och fig tillegna fådana ting, ibm in¬
tet förftånciigt våfende förut tillhora. Vidare år hvar
och en månniikja ej allenafi: berättigad, att åtnjuta oeh
utbekomma iådana varor och tjenllacktigheter, fom an¬
dre foriiåndige perfoner frivilligt utlofvat, och gifvit
hanne rået att af fig fordra j utan ock att orubbad be¬
hålla, hyad hon i iå måtto af andras fria vilja och fam«

A tyc<



2 Om Egande rått

tycke verkeligen undfått och emottagit. Om något af
allt det föregående emot innebafvarens vilja bortmiilas;
år han ej allenafl berättigad, att det famma eller dels
jamngoda vårde återfå; utan har ockiå rättighet, att med
egna och fina vänners krafter taga tillbaka det, fom u-
tom deis famtycke blifvit honom på något fått afbåndt.
Ηvarförutan man åfven kan med råtta tillfoga den nå¬
got dylikt ondt, fom enom i ofvannåmnde tings nyt¬
tjande och befittande up.fåtelieen rubbat och oroat, hvil-
ket onda den brottslige for fin frivilliga ikadcliga gär¬
ning känner fig ikyldig, att af egaren och defs meahjel-
pare lida och undergå. De nyttiga ting i naturen, an¬
tingen rörliga eller orörliga, fom någon efter oinikrånkt
välbehag får använda, förvandla och till indra öfver*
låta, kallas defs Egendom, fom innehafves och brukas
med alla andras uteflutande och full egande Rått. Men
då man ej får förvandla, förändra eller till andra efter
behag afftå en ting, utan den endaff på förefkrifvit fått
fig till gagn och förmon bruka; upkommer det, fora
har namn af Nyttjande rättighet, hvilken år blott en
del af den förra. Således hafva månniikjorna i anfeen-
de till Skaparen ingen egande rått; icke eller inbyggar¬
ne i Defpotiika Stater i anfeende till Regenten*

§. 2.

Om Malmflrek och Grufvors art i gemen.
Når Metall finnes i den myckenhet blandad med

något annat åmne ur Mineral - riket, att det lönar mö¬
dan ikilja honom derifrän, kallas denna fammaniåttning
Malm t och fom iådana blandningar gemen!igen finnas
i vifla ftråckningar, få de namn afMalmflrek eller Malm-
gängar. När åter ett fådant Malmflrek, eller någon an¬
nan nyttig bergart,, icke allenaft blifvit uptåckt och blot-
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tad, utan ock arbetet genom ikårpning och upfordring
år begynt och fortfatt, upkommer under jordikorpan
en tom rymd , iom då heter Grufva, De förre åro grun¬
den till de fednare, och defle utgöra grundämnet for he¬
la den ofriga Bergsrorelfen. Det år ej underligt, att
de for fin flora nytta blifvit i alla Stater, dar de fin¬
nas, med mycken upmuntran anfedde. Och hvad de
Svenfka forfattningar vid Mulmflreks uptåckande och
angifvande angår, eger hvar och en, af hvad flånd han
vara må, jåmvål tjenflefolk, frihet, att föka derefter,
få vål på Krononés, fom Frålfe · och Skatte -egor, fko-
gar och allmånningar, med löfte om vedergällning,
når de vederbörligen angifvas a), hvarom nedanfore
(§. ) kommer att handlas. Hvad åter Grufvor och
befordrandet af deras angelägna drift vidkommer, få å-
ro de nu mera ifrån all afgift befriade, och flere för¬
fattningar vidtagne, att låtta och befrämja deras upkomft,
iom ijeifva afhancllingen nårmare (kall vifa. For ofrigt
marke vi hår, att Malmilrek och Grufvor åro fkilda ,

få vål i anfeende till de olika Metaller och Stenartcr,
fom ur dem bekommes, fom efter den fårikilda grund,
hvarpå de finnas, I förra affeendet hora de til! de Äd¬
lare verken, om de innehålla Guld, Silfver, Koppar,
Bly eller Tenn ; men Jårn- och de ofriga Metall - Strek
och Grufvor råknas till en fårfkild Flock, fom i Bergs-
ordningarne icke fått något egit namn. I fednare hån-
delfen hafves affeende på deras upfinnande på Krono-
Frå; fe - eller Skatte-jord, hvarefter de ock nåmnas 5
rnen, fom alla njuta nåilan lika rättigheter, år denna fkil-
nad nu får tiden mindre betydelig,

A 2 §. 3.

«) Kg. forordn. d. 27 Aug. 1723. §. f. f. 633. i BergsÖrdn. Jämn-for, om B. Colf» Malmlerare , Landsh. In ffr. d. 28 Jan. 1687. §· 4Λ. f»
366. och d. 24 Nov. 1734. §· 41· f 774« «· il.
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§. 3-

Tiilhnpning af egande rätten på Grufvor och
Malmßrek.

Att Malmftrek och Grufvor åro ibland de faker9
fom kunna egas, vifar få val deras nytta, fom deras be-
fkaflfenbet, att kunna vårdas och innehafvas med andras
uteilutande, famt deras otillråckelighet for allmånt bruk.
Sattet, att forvårfva egande rått till dem, år ock i ge¬
men det famma, fom vid andra ting, då de antingen
förut varit ingom tillhörige, eller förra egaren gifvit
tillråckeligen tillkånna, att han famtyckt till deras afftå-
ende eller éfverlåtande. Denna iednare omftåndighetera
kan i defla, iå vål fom andra mål, Jagligen fke på fle¬
ra fått, hvarom allmänna Lagen 1 Cap. i.§. J.B., jäm¬
te Bergsordningarne, ftadga. Den förra åter tyckes, vid
förfta påfeeendet, iå mycket mindre kunna lampas på
Malmftrek och Grufvor, fom allt, hvad inom en Stats
grånfor finnes och kan egas, horer antingen till Kro¬
nan eller Underiåtarne. bock likväl har den, åfven i
Sverige, rum vid forvårfvande af rått till nyilhåmn-"
de egodelar, hålfl en forflgcig Regering använder all
omforg, att författningarna må landa, till allmån och
cnikilt nytta, och föker förekomma, att ingen ting, fom
dertill kan bidraga, må ligga fördoldt och obrukadt.
Vid allt intagande, fom iker i mening, att blifva ega·
re, fordras, att intagaren (kall veta, hvad han intagit,
famt fogat anftallt, 3tt håmta någon nytta deraf. Når
detta lampas till obekanta underjordiika Malmftrek, kun¬
na de icke iågas vara tillika med ofvanbrynet intagne,
få vida egaren till jorden, hvarpå de finnas, på detta
iåttet, icke förklarat fig vilja eller kunna med andras u-
tefluiande gagna fig af dem. Woifni Jus Nat. Ρ. II, §. 318.
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§. 4.

Hu i 7// fom kan ega dem.
I allmänhet kunna underjordiika katter och Malm-

drek, ej mindre ån alla nyttiga ting på jordens yta, egas
af alla dem, fom hafva tillfalle och fördånd, att dera f gö¬
ra fig gagn. Och fom i ett Borgerligt Samhälle alla råttig-
heter antingen hora Öfverheten eller Underiåtarne till; få
made ratten att uptaga fordoida Malmdrek och Grufvor
vara i enderas ego. De hafva ock af ålder, måd i alla Sta¬
ter, der de finnas, blifvit den förra andagne, dels emedan
de, med de fednares minda kånning, därtill kunnat
användas b), dels ock efter fom detta dags arbete år
med mycket åfventyr förknippadt, bald då 'arbetsfåttet
dervid ånnu var mindre kåndt, och många viga inrätt¬
ningar till brytningens och upfordringens lättande voro
obekante. I Sverige hafva de, alt ifrån K. Magni La-
dulåfes tid r), blifvit fom ett Regale anfedde, ånikont
härom i Bergs-Ordningarne ett olika begrep förekom¬
mer d). Så mycket år visd, att detta ordet måd under
Envålds tiden varit denna handtering till mycket bin¬
der. Hvadan ock Regeringen derefter fann fig föran¬
låten. att ordet Regale iå förklara, att det ej annorlun¬
da bör fordås, ån, om någon ikull© vilja nedtyda eller
fördölja iådana för Riket gagneliga Metall-och mine¬
ral-drek, Kgl. Mt. då vill, genom defs BergsCollegium,

A 3 up.

h) Bnuflens Inftit. Jur. mer. Germ, I. D. f. 59. $5. c) Se Difp.
under Η:ι· Cnne. Råd. LagerBrings pr^fid. bållen i Lund X753., om Helge
AndsHolms Bcilutet 1282. ti) H;r Sr. Stures och Riks. Råds ferordn. om
Malmberg 14B5· £ 22. Gen. B. Priv. d, 6 Jul. 1649, k 138. följ., Kg.
Mand. d. 20 Apr. Γ. 3., f. 128. Kg. Br. d. Iß Maji 1683. k 331»» Jam-
B. O. d. 6 Jul. 1649. §. §. 4. 14. 18. k 155. i B. O. Riksd. B. i Soderk..
rf23. $. 6. T. I. k 18. D:o i Stockh» d. 3 Jan, 1683» *§· ib T. III.
k ip'21 hos v, Stjeinm, m, fl,



6 Om Egande rättΛ
uplåta dem åt andra, fom luft och formogenhet hafva,
dem famma att uppehålla och fortfåtta e). i fjelfva ver¬
ket år det ock mer koftfamt och mindre fördeiacktigt
for Kronan, att for egen råkning drifva defle verk/).
Det fker ock nu mera icke med flera ån Adelfors Guld-
grufva i Småland; utan år hvar och en efterlåtit, det
vare fig In-eller Utlåndik, Adel eller Oadel, Andelig
eller Verldflig, ingen undantagen, fom inom Rikets
grånfor bor och fm näring föka vill g ). Detta oaktade
finnes likväl i Bergs - Ordningarne ett undantag, ifrån
åldre tider, vara gjordt, for BergsCollegii Ledamöter,
hvilka utan tvifvel dervid befarades ikola kunna miß·
bruka fin Embetes magt och myndighet b). Nu mera
tyckes detta få mycket mindre böra ega rum, fom det
länder till Grufvedriftens förkofring, att fädana tå del¬
taga deruti, fom bäft för flå den famma, hvilka ock
derigenoni blifva mera i itänd', att arbeta på näringens
underhjelpande och förbättring. Det varder ej eller iå
noga nu for tiden i akttagit, i fynnerhet hvad de äd¬
lare verken beträffar, fedan de med Rikets nytta fun¬
nits väl drifva Mafugnar och Hammarverk /): hvarför-
ntan Manufakturernas mindre framgång förmenas ofta
hårröra deraf, att Commerce Collegii Ledamöter icke
åro delegare i dem, på famma fått, fom BergsCollegii
Ledamöter i Bergverken. Vårt bemödande kommer nu
att beftå uti ett förklarande, huru man, efter BergsOrd-
ningarne i Sverige, kan förvårfva, nyttja eller förlora
egande ratten till, Malmftrek och Grufvor, af hvad flagde

o Kg· R -7 AuS· *723» I. §' f. 633. i B. O. /) BauiT. a.
il. C 60. g) Ref. på Allmog. B. d. 17 Dec. 1734. §♦ 33· f· 79^·
797. i B. O. med de der anf. Forordn. b j Kg. Mem. för B. Amt. d.
14 Febr. 1637. §. 14. f. 84. Kg. Br. d. 16 Nov. 1691. f. 429.430.
j B. O. ») Kg. Br. d. 17 Apr. 1729. f. £45. jåmnfördt med a. il,
f, 4:9. » D. 0-
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de må vara. Ty livad fom hår iåges om Metall- Strek
och Grufvor , iåfom de förnåmfta j bor ock om andra
Mineral-Brott förflås. I hopp att våre Låfare icke re·
,dan haft orfak att vara miisnogde, fkride vi med noje
till fortiåttjandet af detta forfök,

Förfta Afdelningen.
Huru denna egande Rått forvår/vas.

§. 5-
Om Upfinnares och Jordegares Rått.

Vid förvårfvandet af egande Rått till Malm-ftrck
och deraf upkommande Grufvor, år icke nog att veta,det de å andras eller egna egor finnas; utan aertill for¬
dras förnåmtigafl ett ordentligt tillkänna gifvande, utom
hvilket det förra vore onyttigt. Når defla omflåndig-heter finnas hos en perfon förenade, har han ock en-
fäm hela egande Råtten, Men, om fiere, hvar på fittfått, bidraga till famma åndamål, få att den ene upfin-
ner, den andre angifver, och den tredje eger grunden;få år klart, att egande Råtten, till ett fådant Malmflxek,
kommer emellan dem att delas. Det år ock för denna
orfak, fom i Bergsordningarne gores fkillnad emellan
Jordegare och upfinnare eller angifvare, ocb deras Rått,bvilken dock, hvad de bagge fidftnämnde vidkommer,få bor förflås, att en upfinnare, utan stt tillika vara an¬

gifvare, ingen rättighet i fin upfinning har att vånta,hvarföre de fäfbm en och famma varda anfedde. Och
ehuruval Jordegarens rått fordom tyckts vara båttre /),ån upfinnarens, iå vida han icke allenaft eger jorden, der

un-

f)k Den utiattes ock florre i F. d. 27 Aug. 1725. §. 5. fl 633. i B. O.
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under det fundna Malmftrekec år beläget, utan förmenas
ock hafva ftörre förmåga och båttre lågenhet, att göra fig
deraf nytta; Γ3 åro de nu mera fom lika berättigade
anfeddc, och få hvardera till hälften deruti deltaga m).
Denna författning grundar fig i fynnerhet dernppå, att
hvar och en må blifva få mycket mer upmuntrad, att
eftcrioka nyttiga Malmftrek, och en mindre våliinnad
Jordegare icke ikuile hafva iå lått före, att hindra deras
drifvande, genom tillhandlande af upfmnarens rått, mer
i affrgt att^undvika befvår och olågenhet på fina egor,
ån att fjelf fortfåtta arbetet η). Defsutom fordrar bil¬
ligheten och det allmännas nytta, hvilken mycket be¬
främjas genom Metallers och mineraliers frambringande,
att en upfinnare, hvars flit och ikonfamhet förnåmligafi:
bör tillfkrifvas, att fådane i jorden förborgade rikedo¬
mar, fom framgent eller åtminftone längre tid, blifvit
dolde, nu framkommit, att kunna i gång bringas, må
finna fig fkåligen vedergullen och uppmuntrad o). Så¬
ledes åro bagge defie rättigheter lika vål grundade och
fåkre; men, fom upfinningen altid går förut, få tyc¬
kes vara naturligt, att förfi: vila

§· 6.
Huru Upfinnaren fin Rätt fhrvårfvar.'

De forfattningar, fom i detta mål åro vidtagne»
tjena iå vål, att gifva Upfinnaren fåkerhet på fin med
upfinningen följande rått, fom ock att förekomma trä¬
tor, eller, i fall några yppas, att derefter afgöra tvifter
emellan flera Upfinnare. Den fom vill till godo njuta,
hvad förila Påfinnare i Förordningarne år förbehållit,

bor

m) Kg. F. om Gr. Utiriil d. 6 Dec, I757. §. 2» η. I. T. 6. f.
4570. Mod. ») Kg. F. d. 20 Qfct. 1741. §♦ i» f. 1758· T. 3» Mod,
·) F, d. 6 Dec. 1757. a, ft.
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bor derföre ofördröijeligen angifva (lallet och på hvars
cgor Malm-anledningen tråfFats, famt flraxt taga iltrif-
teiigt behörige bevis derpå, antingen af vederbörande
Bergmåifare,* eller om han år iå långt derifrån boende,
att upfinnaren icke utan tids utdrågt och koilfamma re¬
for kan Γιg hos honom förit anmåla, eger han frihet,
att fin upfinning hos Bergsfogden, Kyrkoherden i Sock¬
nen, Låns eller Fjerdingsmannen tillkänna gifva p)\ då
uti de fknftdige bevis, fbm någon af deda nu nämnde
meddelar upfinnaren , tydeligen bor utfåttas rtåilet eller
egorne, hvar anvisningen år belågen, och tiden, når
den bjifvit angifven, (å ock att upfinnaren bor ikynd-
iåmmekgen, och dd inom fcx månader ifrån bevifets
datum, Tig hos Bergmåfhren i orten anmåla, hvilken tid
Förordningar ne åfven föreikrifva q). Imedlertid, om
det fåledes angifne Maimdreket år inom hågnad, och
Jordegaren ej godvilligt vill tillåta e^t fädant foriök, bör
honom Hallas tillråckeiig och nöjaktig borgen för all af
Pyldmfkurpningen flytande ikada och olägenhets). På
detta iåttet blir upfinnaren för fin del berättigad, att af
Bergmådaren undfå behörig Mutfedel, eller tilldånds bref,
att Tå begynna arbetet; hvilket, utom hvad i nylTnåm-
de bevis fordrades, ikall innehålla angifvarens namn,
profilenens art, om någon år upviil, famt i fall Bergmå-
flaren haft tillfälle, att befe dåiiet, huru det fig föran-
låter, och hvad hopp det iynes gifva s ). Åfven bör i
tilldåndsbrefvet inforas tiden, inom hvilken arbetet fkall
begynnas, fem ock den omftåndigheten, at det, inom
en^månads tid ifrån defs utgifvande, fkall på Predikdo·
len i Socknen, der det iåiedes mutade Streket år bclå-

B get,

p) Kg. F. d. 27 Aug. 1723. §. 7. Γ. 634. 1 BergsOrdn. f) Kg,
F. d. 6 Dec. 1757. f. 4669. T. 6 Mod. r;Kg.F. d. 20 1741. <S. l,
Γ. 1767. T. 3. Mod. s) a. ft.
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get, allmanneligen kungöras, hyarom behörigt beyiiö
från Pråilerikapet tages t),

§· r
Hz/n* Jordegare fin Rått Jårvärfvar,

Jordegaren har deremot mindre befvår och omväg,
att vinna fin Rättighet till ett iädant Malmilrek. De
fladgar, fom honom denlamma tillägga, foka åfvenvål
befåfta honom derutinnan, och ikilja de mifshåiligheter,
fom emellan en enfidig och egenvillig Jordegare och
upfinnaren kunde upkomma. Ehuru den förres Rått
iåledes eger fin billiga grund, och år fördelaktig, att
fsg tillhandla, år han dock icke i iland att hindra, min¬
dre förneka upfinntren fullföljandet af dels vunna fri¬
het, antingen han deri vill vara delagtig eller ej. Det
år ock nödigt, att ftraxt i början inhämta defs tydeli¬
ga yttrande håröfver, på det han icke federmera, då
arbetet finnes löna fig, må kunna fig intränga. I fall
derföre Jordegaren icke ijelfmant bevakat fin rått, fom
i förenämnde mutfedel åfven år införd, {kali han, eller
den i hans frånvaro egendomen föreflår, genom tvånne
goda mån,härom tillfrågas «); i fall ej upfinnaren an¬
nars kan vifa, att Jordegaren fig därom , uppå gjord till¬
frågan, föut yttradt v). Begår han betänketid, må
det honom ej vågras; men Bergmåilaren eger dock
jmagt, att pålägga honom att med defs yttrande inom tre
månader inkomma x). Och ånfkönt han ikulle afiåga
iig fm delderuti, år han likväl förpliktad, att få framt
han emot reda penningar eller jåmngodt vederlag god-
fet och grunden till uptagaren ej afftå vill, att låmna

nö-

i) Kg, F. d.:6Dec. 1757. §· I· f 4^69· f'Ü- a· Έ w) Kg· K d»
20 Oft. 1741. §. ι, Γ. 1768. β. it. w) Kg. F. d. 6 Dcc. 1757· $·
£♦ f. I4670, a, it x) Kg, F, d. 20 Och 1741, x. f a» ft·
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nödige utrymme, fom till Varphög, Hus, Smedja och
Vedrum behöfves, hvarunder åfven gång och farvåg for-
flås y), Håremot år Jordegaren berättigad, att njuta
en proCent af allt hvad der tillverkas, fedan frihets å·
ren åro förbi, utan att ingå i någon koflnad förverket,
och kan ej tvingas, att emot betalning lemma något till
yerkets behof, om han ej godvilligt dertiii famtycker z).

§. 8.

Huru denna Rått vinnes till Odes«Grηjoor.
Når en med arbete förut belagd och arbetad Graf-

Va, för hvarjehanda orfaker, fom dock icke efter be¬
hag få antagas, kommer att öfvergifvas, får hon namn
af Gammal-eller Ödes-Grufva. Derom gäller till nå¬
gon del, hvad om nya Malmflrek och förvårfvandet
af egande rått dertiii, ofvanföre (§ §, 5. 6. 7. ) anförde
år a). Hvad upfinnarens rått förd angår, få uphörer
den med det femma, fom Grufbrytningen flannat, hvar-
på den fig grundar. Det finnes ock i Förordningarne
intet fpår till någon författning, hvarigenom hans rått
till ett fådant öfvergifvic arbete honom öppen lemnas;
hvilket fkuiie lånda denna näring till ilort hinder; utan
får haa fig, fåfom en annan, dertiii å nyo anmäla, fom
förr f3gt ar, då det kommer an på, hvem fom kom¬
mer föril b). Deremot år Jordegarens rått mer beflån-
dig, och flår honom altid till banda, iå fram t han ej
till någon annan den famni a vederbörligen afflått. Men
på det en Jordegare icke flera gånger må fålja fin an¬
del, vid tillfåHs att arbetet ofta begynnes och nedläg¬
ges, ikall han i afhandlingen förbehålla fig, att, efter

B 2 ikårp-
jy) Kg. P. d. »7 Aug. 17»^. §. i. C <531· 63s. i Bergs-Ordn.

«) a. Λ. η) Kg. F. d. 20 0£l. 1741, §. 1. f. I773. a. ii. b) Kg.
F, d. 6 Pec. 1757. n. 3, f. 467i. 0.



U Om Egande rått

ikårpningens uphörande, få behålla fin rått c). I hvil-
ken håndelie ett iådant förbehåll, nåda Bergsting efter
afhandlingen, ikall i Rattens Dombok anteknas, till vc-
dcrborandes både efterråttelfe och iåkerhet i framtiden,
Eijeft böra alla förr arbetade och fedan inffcålte Gruf-
vor allena tillfalla den, fom fig förd dertili anmäler,
hvilken altiå till alla delar kommer att tråda i förra e-
garens dälle, både hvad upfinnare och Jordegare ande¬
len beträffar d). Vill någon göra förfok med fofrande
uti Gråbergs eller Slaggvarps högar vid gamla ödelag¬
da Grufvor, kan han (ig dertili hos Bergmåilaren an-
måla, och flår det jordegaren fritt, att deruti deltaga»
eller ej, utom det han både i detta och nyfs förut om¬
nämnde fall, njuter erkända och vedergällning för läm¬
nande af det utrymme, fom nödvändigt behofves <r).

§· 9·
Huru denna t att fårvårfvas af Stöllnårer♦
Ibland de Inrättningar, fom bidraga till Grufvors

beqvåmliga drift, åro de la kallade Stöttar af mycken
betydenhet. Dermed fördas de nådan Horizontela bryt¬
ningar och hvålfda gångar, fom ifrån Bergsfoten, eller
hvar det eljed efter ändamålet och belägenheten bäd
pafiar fig, ute i dagen blifvit började, hvarföre de ork
kallas Dagort, och fedan genom berget meråndels rått
fram mecield utbuggning till fjelfva Grufve-våggen el¬
ler någon annan ort i Grufvan fortfatte f). Deffe Stol¬
iar tjena iå väl till Malmens vigare upfordrande, fom
en ftåndig väderväxling, och vattns afledande, hvarfö¬
re de ock på bottnen flupa något ut åt öpningen, och

di-

O a· fl:, n. 3. d) a. it. η, Ά. i) a. it. jauif. Kg. E. d. 20
Oft. 1741. §. ic. Γ. 1773. a. it. f) Baufs. a. ft. Γ. 90. H;r B.M.C»
Eeijels Tal vid Pr/ Nedl. 1754. om Stallbyggnad f. 5,
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ftiga eller höja ilg froåningom inåt orten g). De fom
iådana Stollbyggnader drifvå, kallas Srollnårer, hvilka
fkola derå taga behöriga tihliånds - bref (§»6.), emedan
en lådan Stoll anlågges i ett förment Malmberg, under
förhoppning att vinna Malm h). Grufegare åro annars
berättigade, att framfor andra vid deras Grufvor fådana
arbeten anlägga. Men oro de ej vilja , bor famma rät¬
tighet, järnte de dermed förknippade förmoner, androm
uplåtas, fom till denna nytt ga närings idkande ega luft och
formogenhet i). Deila forrooner åro mycket betydeli¬
ga, och hafva icke kunnat annat ån utverka det ända¬
mål, hvarföre de blifvit förlånte. Till de Metaller, fom
under arbetandet kunna påfinnas, eger Stollnåren hela
upfmnareoch halfva Joraegare andelen, om faltet ej förr
år mutadt, hvilken tillfaller honom hel och hållen, om
Stollen på defs egor anlågges k}. För den tjenft Stoi¬
lar göra gångfe Grufvor, njuta Stollnårerne vedergäll¬
ning, hvilken dem beräknas till tre fjerdedelar af kvad
Grufegaren bevifhgen kan befjaara i koitnaden; i falide
ej annars åiåmjas. En djupare Stoll, fom i lika fyfte-
mål anlagd år, till en ikillnad af 10 eller 12 famnar, e·
ger val båttre rått hårtill, ån en mindre djup; men når
fådana mål förefalla, bör efter beikaffenheten medlas
Stollnårerna emellan /).

Andra Afdelningen.
Huru denna egande Rått bibehålies.

§. 10.
Vid fjelfva Grufvedriften.

Når fkårpningen på förenämnde fått kommit i gång,
B 3 och

g) a. Tal. f. 15. /?) Kg". F. d. ίο Oft. 1741. §. g. η· ι. f.
1772! a. il·, i) Kg. F. d. 6 Dec 17 57. §· 4» n. 5· k 4674. T. 6.
a. il·, k) a. il·, η. i. f, 4673, /) Kg. F. d. 20 Oft. 1741. g. n»
5. f. 177a. a. ft.
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χ4 Oz# Ekande ratten
ceh efter omfåndigheterna blifvit fortfatt på djupet och
St fidorna, år lått att finna, huru en vifs forfigtighet
måftc i akttagas j om Grufvan i långden ikail hafva be¬
find och kunna båra lig Det år Serfåre, fora veder¬
börande Grufegare icke få anftåiia arbetet efter egen god¬
tycke, utan efter Bergsvis och de reglor, fom konden
att bygga under Jord vid handen gifver m). Till vin¬
nande håraf, åligger det Bergmåfaren, att inom en må¬
nad efter Mutfeelelns utfärdande kmna Geichvornern ,

ide orter någon fådan år, del deraf, på det denne ftdf-
nåmnde, hvars egenteliga goromåi år, ttc vårda Gruv¬
brytningen, må dervid med råd och underråttelie biträ¬
da cgaren till en fåker Grutbyggnads anläggande för
framtiden η ). Och emedan detta hufvudfafceligen be¬
ror på vederbörliga Bergfåften, Band och Pelare, få å-
ligger honom ätt fådana (fallen utmärka, famt, vid an¬
fallande Grufbefamingar, kröna, på det ingen må få·
dana fridlyfta fållen vidröra o), i fynnerhet i Jårngruf-
vorna, åfven de fom öfvergifvas ρ). Det länder ock
till Grufvedriftens iåkerhet och befand, att Grufvorne
drifvas på djupet och ej fåndigt nya kupor uptagas y),
.hvarfåre ock onödiga fkårpningar uppe i dagen höra på
allt fått undvikas, fåfom de der blott göra Grufarbetet
på djupet åfventyrligt, vattuijukt och mera koffamt r),
Defsutom böra ock Grufvorna hållas rena från Varp och
Gråberg, hvarigenom de med tiden blifva obeqvåme
till arbete, och af ingen iedermera uptagne, i fall ega-

ren

t») Kg. F. d. 6 Dec. 17 f 7. §· 8 d. -o 0£l 1741. §. 11. Γ. 1774-4680»
aa. ftt. n) Ka:. F. d. 6 Dec. I757. §. 1. Γ. 4670.8. ft. 0) F. d. s.t Apr.
1624 .f. 47, 48. Ordin. d. 31 Mart. 1627. §. 13. f. 66. Gr. Art. d. 6 Jul.
1649. §, 32. f. 149 i BergiOrdn. p) Kg. F. d. 6 Dec. 1757, §. 9.
f. 4680 T. 6. Mod, #).J* B O. d. 6 Jul. 1649. §· 12. Γ. 15?.
Jernvr. O. d. 15 Dec, 167 r. f. 266. i BergsQrdn. r) Kg, F» d, 6
©ec» 1757. $· 8· f* 4^80. T, 6, Mod*
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ren ikulle dem öfyergifva s). Allt hvad ur Grufvorna
annars upfordras, det vare figMalm eller Gråberg, fåricke låggas närmare ån ι o famnar ifrån Grufveiafven t ),
Fordom drefs ock all Grufyebrytning genom eldningeller tillmakning, fom det ock ånnu Sker i gamla Gruf¬
vor «), men i de nya brytes allt med borrande och fkju-i
tände, hvilket åfven i förra fallet nyttjas, dån omifån-
digheterna få tillåta; men altid \ aln ifrån våggarna, att
de ej må blifva (köra, och Grufvan derigenom ofå-ker v )» Det plågar åfven göras forfök, att bryta Malm
på iådana (fallen i Grufvor, dar Gråberg år raer rådan¬
de, ån god Malm, hyilka kallas Sylterum, och Malmen,
fom deraf fås, Sylta jr); hvaruti den, fom derfrådes
fkårper, ej bör lida något intrång y)\ eller en fådan iyl-
tebrytning, till (förre del, ån Grufvedelen år min¬
dre olofligen a), företagas.

ξ· I Ir

Vid Grufvors Utmäl.
Sedan Grufegarne (åledes fått fina. anviffa (fållen

att arbeta på, år nödigt, att de njuta iåkerhet derutin-
nan, emot andras intrång, och fjelfve icke hafva till-
fålle, att flå mer under (ig, ån de efter Bergsvis kun¬
na drifva b). Dertiii år ingen ting tjenligare, ån ett
visff fåles anflående för hvar och en (kårpning, utomhvilket en Grufegare icke får gå, eller andra trånga lig

der

i) Gr. Art. d. 6 Jul. 1649. §. 13. f. 146.1 BergsOrdn, f) Gr.
O. d. i M?j' *624. §· i7· ^ 58· Bergm. - Inftr, d 16 Nov. 1669. §.
2. f. 2f-- a. ik 11J J. B. O. d. 6 jul. 1649. §§. g. 33. f. 157.
16<{. Kg, Bi", d. 23 Sept. 1692. Γ. 441. a. Il·, v) 0. Tal. i. 3. χ)
Gr. Ord, d. I Moji 16:4 §. §. 13. 15. f. f7. fg. i BergsOrdn. y)
Gr. Art. d. 25 Ang. 1612. §. 1. i. 3g. a. ft. , a) Gr. A. d. 6 jul.
1649. §· 3*>· Γ· η· Ά· <0 Λ- §· §. 8. g. C 145» b) Kg. F»d, 30 Oft, §· 2· C 1769. Ϊ. 3, Mod»



ι6 Om Egande rått
der inom. Detta falt kallas Utmål, och räknas pä Jord¬
ytan ifrån Medelpunkten af Strcket, den Grufegaren får
utfåt ta, till längd och bredd, fom hvarje olika Malm¬
gång medgifver, och förordning ;rne innehålla, dit la-
fåren i detta mål hånvifes c). Bredden sf Ufmålet ta-
ges på bägge fidor om Salbanden eller Slåppfkölarne,
och längden etter Malmgångens utflråckning Men i
fall inga iådana Salband finnas, tages den anvisning till
grund, fom Grufvans art fordrar, och Grufegaren å-
Bundar d). Utmålet behåller ock fin utilakade vidd än¬
da ner, till hvad djup Grufvan kan komma, hvilket ef¬
ter Lodlinien råknas bör, iå väl i Stock-och Körtell-
verk, fom flående eller Brykandc gångar, famt hetsverk
uti liggande fkölar e). Men om en Malmgång år don-
lågig eller faller ut på fidan, att han på djupet ikulle
komma utom Utmålslinien, i någon annans utmålj då
räknas icke Utmålet lodrätt, utan i lika fallande med
Grufvan. För den orfaken förbehålles Grufegaren få flört
utrymme till långd och bredd nedre i Grufvan, fom fäm-
ma Malmgång uppe i dagen ligger ifrån Utmåis-linien f).
Inom detta utmål år det, fom Upfinnare och Jordega-
re Andelen erhålles och nyttjas; men ikulle det Blicka
fig utöfver forfta Jordegarens rågång in på andras egor,
iå år det icke deile fednare Jordegare tillåtit, att ijelf-
ve på fin grund anlägga Grufve arbete från dagen inom
Utmålet, få framt det ej fker med Upfinnarens famtyc-
ke g). Härigenom hindras dock ingen, att där anvis¬
ning till Malm, utom Utmålet, antingen Braxt brede-
vid eller längre bort, finnes, göra flera forfök, hvar till,
efter ikedd anmälan hos Bergmåfiaren, Börre eller ock
nya Utmål tilldelas, efter omftåndigheterna b). Vill nå-

.

c) a. (t. 11) a. it. O a, it. §. 5. f. 1770. f) Kg. F. d. 6
Dec. I7f7. §. 3. n. 5. f. 4673 T. 6. Mod. g) a. it. n, 3. f. 4672.

Kg. F. d. 10 Oct, 1741. §. <5. f. J77*· T. 3. Mod.
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gon anlägga ikårpmng emellan två eller flera förr ut<
ibkade utmål; måfle han nöja fig med det fålt, fom ej
förr år utdelt, ånikont det ej vore af den vidd, fom
forordningarna medgifva i). Under detta utmål begri¬
pas alla de fkårpningar, fom fedan 1745. åro anlagde,
ciå de äldre behålla det dem förut kan vara tilldelt. Men
hårunder fördas dock icke iådane arbeten, fora anläggas
nära intill Bergslags Odal-Grufvor.; vid hviika tillfällen
frågan om Utmåiet bor af Bergmailaren bilåggas emellan
Bergslagen och angifvaren, i fall de derom icke (kulle
komma ofverens, eller den fednare ej vore medlem i
Bergslagen k ), fom derofver forft, vid någon Grufve-
Aåmma, bor horas, Η vad nu om Utmål för nya uptåg-
ter anfördt år, det gäller ock om gamla Grufvor, med
den ikillnad allenaft, att der flere Grufvor kunde fin¬
nas innom det förordnade Utmåiet, Uptagaren ej må
tillegnas få dort fålt, fora ofvan formåldt år, utan ikall
Bergmåilaren det fatnrna efter omflåndigheterna utfåtta
eller faken i BergsCollegio anmåla l \ Stollnårer hafva
derjårate flora rättigheter vid Utnaåls tilldelande, hvar-
igenom dera tillågges få flört Utmål, fora om hvarje
ilags Malrnart ftaagadt år, och de med fitc arbete blot¬
ta m); och der de i dagen yppa flere anvisningar, fom
på djupet kunna beq^åmligen efteriåttas$ må dem der-
till i fältet ofvan dag lernnas ett eller hogft tu Utmål, då
de anvisningar, fom inona fådana Utmål finnas, dem be-
fredas, tills de med Stollen upnås kunna «),

§. 12.
Om fältarbete;■

Mälmglngars åtfkilliga (blekningar, och Utmåléft*
C nå ra

i) a» ft. k) a. ft. §. 7. I) a. ft, §. 10. f, 1773» m) a, ft. f»
I» ϊν 4, C 177^» t*) «· ft. »· 3v



ι$ · Om Egande rätt
påra belåtenhet till hvarandra, bidraga hvar på fitt fa'tj
att Grufegare, då gången med horizontelt arbete efter-
fåttes, komma utom deras egen Utmåis linea, inuti den
andras och tredjes fåle. Detta källas Fältarbete eller att
gå for ort, hvarigenom fleras rättigheter blilVa blanda¬
de om hvarandra. I detta fall och når en Malmgång
med ort fullfoljes inom en annan JoFclegares räiirtea,
fom hvarken koftnad eller arbete derpå anvåndt, behål¬
ler den, fom orten drifvit, Upfinnare råtten odelt, men
Jordegare andelen delas dem emellan till hälften p).
Således får den nya Jordegaren deltaga deruti for en fjer-
dedel, och derjemte, om arbetet blifvie med forluft drif¬
vit, bor han den fammai lika mon eriåtta. Varder falt-
orts-arbetet vidare fortfatt, att det kommer under den
tredjes grund, få delas Jordegare ratten i tre delar, af-
ven fom förluften vid arbetet, om någon fådan bevisli¬
gen varit: men Upfinnarens rått blir altid odelt, få i am
Teende till en, fom flere Jordegare q\ Detta tjenar ock
till råttelie, når Grufegare, hvarunder både Jordegare
och Upfinnare begripas, komma inom hvars annars Ut-
mål. Ty om den ene går med ort på den andras ar¬
betade gång, få tillfaller den förra halfva Jordegare an¬
delen under iolan af famraa ort, fora obehinciradt bör
få fortfåttas, tills den fednare kommer honom med ar¬
betet till mötes; hvilken fåledes njuter hela upfinnare,,
och den andra hälften af Jordegare ratten deruti. Men,
om en ny och oarbetad gång fåledes uptåckes, vinner
den, iom orten drifvit, η tom halfva Jordegare, åfven
hela upfinnare iåtten af Malmen, fom brytes^under fo-
lan af orten; hvartill ock förunnas nytt Utmål, om han
kommer i ett omutadt falt r). I Ödes -Grufvor 5 lon*

var-

f>) Kg. F. d. 6 Dec. 1757. §, 3». I». C 4672. T- 6. Mod*,
g) a, fl, η. a» r) a, il. n, 4. ,
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värds å nyo uptagne, forhålles i deßa mål på famma
fatt, fora om nya uptågter förmåldt år; och hvad Stoll-
arbetet hårutinnan beträffar, finnes val derom iårikildt,
dock på famma grunder, förordnadt, ibm nu, for me¬
ra redighet ikull, (kall anföras, I kraft deraf bekommer
Stollnar, fom med fin dagort, uti ett tiilförene mutade
falt, uptåcker en förut obekant Malmgång, hela Upfin-
nare och halfva Jordegare andelen, af hvad han med
dagorten hinner upflå, in till deis Utmåls-egaren, ibm
får den andra hälften, kommer honom med ort arbete
till mötes s). I fall han åter inom en annans Utmål
råkar en Malmgång, fom tiilförene år arbetad , och den
famma efterföljer 9 år han berättigad till halfva Jördega»
re ratten, iå vid t hans arbete på gången fig ftråcker;
då den ofriga hälften af Jordegare och hela Upfinnare
råtten tillkommer Utmåls-egaren. Kommer Stollnar
med fin dagort i fritt falt, njuter han hela Upfinnare
och halfva Jordegare andelen, jämte nytt Utmål t )t
Men om han på djupet fortiåtter fitt arbete under en
annans iårkning och inom defs Utmål , blifver han till
hälften delaktig af den Malm, fom under hans Stollboin
vinnas kan, når arbetet af Utmålsegaren djupare fort-
iåttes. Har åter länkningen, innan Stollen kommer
till Malmgången, ifrån dagen hunnit till Stollens djup j
få eger val Stollnar clen Malm, fom med Stollens råt¬
ta vidd igenombrytes, men har ingen vidare rått i falt
ejler djup inom den förres Utmål u).

§< Ί3·
Vid Grufvors Infiällning.

Med Grufvors infiållning förftås på detta füllet det
C 2 up-

-An ■ ' - 1 » ■' ■ ~ ι i * ,

i > a. ft. §» 4. n. 2. f. 4673. t) a. ft» n» 3» n) Kg, F. d. 2®
Q&. 1741. $, g. n. 4» f. 1772. T» 3, Mod»



to Om Egande rått
uphörande med arbete uti dem, fom på någon vifs tid
lagligen begåres och tillifådjes, lamt derefter åter begyn¬
des. Det händer icke iållan, att en iådan inilållning år
för hvarjehanda orfaker Grufegarne nödig och gagne-
lig, famt derföre tillåtelig. Men på det intet mifsbruk
härvid må föröfvas, hvarigenom det nödvändiga Gruf-
ve-arbetet ikulle komma att ftudia, åro nödiga författ¬
ningar deremot tagne, att den, fom inftållning begå-
rer på någon ikårpning, der lina icke ånnu varit bru¬
kad till Malmens upfordring, år pligtig vid nåfta Bergs¬
ting, eller vid andra Grufvor, en månad förut, iådant
hos Bergmåilaren ochGefchvornern tillkänna gifva, fom
det, efter ikedd befigtning och pröfvade omitåndighe-
ter, må tillåta på ett år v). Men ikulle Grufcgaren,an«
tingen ilraxt eller vid förila årets flu t, begåra längre up-
fkof med arbetet; kommer dermed att olika förhållas,
efter de iårikilta omflåndigheter, hvari Grufegare fig
befinna. Åro de egare af Grufvor, fom hora under de
ädlare verken, bör Bergmåilaren ofördröjeligen till Kgl·
Bergs-Collegium en iådan begäran berätta,fom denfam-
ma, når iå oundgångeligt finnes, dock fparfamt, må til¬
låta. Η vad åter Järnmalms-Grufvorne, (öra åro och
böra anies för Bergslagens Odal-Grufvor, iå väl fom'
de Grufvor, hvilka vanligen Bergsmannen med Malra-
iåljande betjena, i detta mål vidkommer; få kan på dem·
ej mer ån högffc ett års hviloftånd beviljas, emedan i-
från dem Bergslagen fitt Malmföriåd hafva ikall. Men-
om Grufvan ej betjent andra med Malmiålgning, utan hö«
rer under något visii verk, fom utom defs eger tillråc-
keligt Malmfång, få kan intet hviloilånd på ett eller an¬
nat år förvågras, hälft Bergsmannen i Järnbergs - lagen
hafva frihet, att på vifsa tider bryta den Malm, fom

de
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de till egrc behof bruka χ). Så fnart hviloftandfet ία*
pit tillända, bor arbetet ovågerligen åter i gång brin¬
gas, och under namn af inrtällning, ett arbete ej hindras,
föm man ej Ijelf vill fullfölja y ). Utom defs blir Gruf-
brytningen derigenom koftfammare för en efterkom¬
mande Grufegare, emedan vatcn upftiger iå val i den
inftålta, fom andra gångfe G'rüfvor. 1 iédnare håndel-,
fen, och om det roå-k-es, innan hviloflåndet beviljas,
ikola vederbörande Grufegare komma öfverens, eller
Bergmåftare och Gefchvorner jämka dem emellan-, få
framt Grufvan, fom varit fåledes inftåld, ej aideles af-
ftås, förr ån frågan om inftållningen afgöres: men yppas
ett fådant vattnets upftigande ej förr, ån inflållningen
redan år bevilfsd, fkall i den håndelfe egaren vill be¬
hålla fin rått, Bergmåftaren jämka dem emellan, att de
bagge deltaga i koftnaderna, fom dervid göras z). För
öfrigt bör af Inventarierna och redfkapen vid Grufvör-
ne ingen ting under infläilningen forfkingras, hvaröfver
Bergmåftare och Gefchvorner åligger hafva noga tillfyn,
åfven fom den förre, i fina årliga relationer till Kg!.
Bergs«Collegium, fådana beviljade inflåilningar, med
deras omftåndigheter, början och flut, förmåla bör a).

Tredje Afdelningen.
Huru denna egande rått uphbrer eller förloras kan.

§. 14.

Af Jordegare ocb Upfinnare*
Pä famma fått, fom i början (§.3.) med några ord

nåmndes, att egande råtten, åfven vid Bergsegendomar,
C 3 kan

g·"·· I ■ ■ ■■ ■* 1 1 ' - ^ - - ·" -T III - I ,
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12 Om Egande rått
'kan på flera iått, utom de förr befkrefne, forvårfvas;
åfven iå år ock denna rättighets Innehafvare icke mer,
ån andra egare, betagit, att den famma efter fitt goda
behag aflåta och foryttra. Ty utom det, att denna rät¬
tighet år åfven få god, laglig och val grundad, iom nå¬
gon annan, få varder ock ofta i Forardningarne förrnåidt,
om deras ratts Innehafvare, bvsraf denna rättighet till
ofverfiod bev-ifes. I anledning håraf kan en Upfinnare
lämna fm rått åt en annan, iom famma upfinnmg an-
gifver, och aniésdå åfven fom upfinnare, och det med
hvad viikor de komma ofverens. Lika iå kan en Jord-
egare dfverlåta fin andel; derjamte år ingen orfäk, hvar-
före denna näring ikail vara mera i tvång, ån andra,
hålil han anfenligen deraf ikulle lida, att en oförmögen
vore tvungen, att vid den famma förblifva. Det år
dock icke defia ofverlåtnings fått, fom på detta Hållet
åro ernade att afhandlas, och for ofrigt ankomma på
Iivars och ens godtycko och betingade iörmon; utan år
enkannerligen vår förefats, att hår tillie, på hvad iitt
denna rättighet, emot Innehafvarens vilja, genom vifla
ikyldigheters förfummande, kan förloras och förverkas.
t denna grund åren Upfinnare, fom ej fin upfmnipg

angifver, all rått forluiiig, och en angiivare, fom ej
inom iex månader till Bergmailaren«inkommer med det
bevis han af Kyrkoherden, Bergsfogden, eller någon
annan undfått, lamt, fedan han Mutfedel erhållit, ej lå¬
ter denfamma på Predikilolen i Socknen, der det mu¬
tade Hållet år betagit, inom en månad efter bevifets da¬
tum, uplåfa , går miflé om fin eljeit välgrundade rått b\
Samma ode hären Jordegare att förvänta, fom ej inom
förelagd tid af tre månader, på förefkrifvit iått, yttrar
fin vilja, att i ett på defs egor upfunnit och angifvit

Malm-
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till Grufvor och Malmßrek.
Malmftrefe deltaga. Om ock arbetet ej begynnes, inom
tvä eller tre månader, efter Mutfedelns uttårdande, i de
orter, der Bergverk förr åro inrättade, eller högfl mom
ett år i de aflågsnare orter, låfom Öiler-och Våflerbottn,
Härjedalen och Jämtland, med flera dylika; iå har ock
det gifne tillftånds brefvet hos den Innehafvaren förlo^·
rat fin kraft. Det låledes i gång bragte arbetet bör
ock med tillbörlig fl t drifvas, att åtmrnftone en eller
två famnar i aflånkande eller fältarbete årligen medhin¬
nas, och får ej utan laga forfall och erhållit tillfländ ett
helt år ligga obrukadt, iå framt Grufegaren ej ikall fin
rått förverka, och androm tillåtas komma i hans ftål-
le c ). Har Jordegaren, på hvad fått det vara ma, till
υ ρ taga ren af ett nytt Malmftrek, eller gammal Grufva,,
öfverlåtit fln rättighet, utan förbehåll, att, i fall verket
nedlägges, få fliga till platfen igen, år han Jordegare-
råtten ejvitt, om arbetet af en annan åter uptages d).
Varder ej arbetet efter hviloftåndets förlopp åter igång
bragt, eller Grufvan, utan föregångit angifvande, öde¬
lagd, åro alla inventarier och redfkap, fom der finnas,
eller deras värde, förverkade, och tillfalla utan betalning
den, fom flg förft inom i år dertiil anmäler e). Hvad
fåledes om Upfinnare och Jordegare i detta mål fagdt
år, bör ock lårapas på Stollnårér, når de. i iamma mål
efteriätne befinnas.·

§·
Af den fom Grufvefkårpandet upfåger

Det faller hvar och en gen a fl i ögonen, hvad ikill-
nacl år emellan arbetets öfvergifvande, och defs inftåll-
, ning>

O Kg. F. cl. 20 Οίϊ. *741· §. r. f. 1768· τ. 3. Mod. c/))
Kg. F. d. 6 Dec. 1757, §. 2. n. %. f, 4,671». T» 6, Mod». e) o,, it,
§> 5» n» 6. f. 4676..



24 öm Egande rätt
ning, Tom forufc (§. 13.) år förklarad 5 emedan denna fkec
på viis, men det förra för all tid. Det år ock i fig fjeift
klart, att någon hvarken kan eller bor tvingas, att Gruf-
brytningen längre fortfatta, ån han vill och finner fm
räkning vid. Han kan fåledes affåga (ig det arbetet ai-
deles, utan att det vidare återtaga, ocb bör i den hån·
deiie tvånne månader förut, vid 100 Dal. Siib.mts vite,
iamt Inventariers och redikaps förlufl, gifva fådan fin
före fats hos Bergmåffare och Geichvorner tillkänna e
och fedan låta den på Predikftoka i Socknen, dar Gruf *
van år belägen, till tidig efrerråitelfe för andra, kungöra,
fom efter berörde tid vilja arbetet tiiitråda /). Vid en
fådan anmälan .åligger det Gefchvorner, eller, dar na¬
gen fådan ej år, Bergmåflaren, att farnma Grufva, me¬
dan bon år ren, beiigtiga, fornt deröfver upftålla en
•utförlig befkrifmrjjg., fom, i det årets beratreife omGruf-
vornas tillifånd, intages och, jämte oriskerna till arbe¬
tets nedläggande, hvarefeer map framdeles kan råtta (ig,
till Kgl. BergsCoilegium inflödes. Vid förenämnde be-
fjgtning bor ej den a firada ηde befvåras med någon kolt-
nad, ellier ffanna i aniVar, om den föKummas, når
han kan vifa, att upiågelieo blifvit vederbörligen kun¬
gjord g). Men den tilltrådande har frihet, om han få
vill, att, emot ikåligt värde, iη lo fa de nödiga redikap
och Inventarier, fom till verkets fört-fattande behöfvas.,
farnt, med famraa viikor, fom den aftrådande, få be¬
hålla arbetsfolket till nåfta legoftåmma b),

Slutet.
§. 16.

Om Gruf>-Cajjan.
Grufvedriften, i fynnerhét vid de Ädlare verken, är

af
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till Grufvor och Malmßrek. iy

af fåclan beikafFenhet, att enfkilte perfoners formogen-
bet icke altid vill forflå till de flora koftnader, fom den¬
na vidlyftiga rörel fe fordrar. Men på det defs vård och
upråcthållande må likafullt vinnas, åro icke allenafl dela
kallade Grufve-och Bergs-Bolag inrättade, hvilka med for-
enade och få mycket mer verkande krafter fkola hälla
denna nå ing vid magt; utan ock tid efter annan åtfkil-
liga Forfattningar vidtagne till infamlande af en Hufvud-
ftol, fom på Grufvedriftens utvidgande och lättande fkall
användas. Ηvad de förra eller Bolag angår, få ehuru-
väl flere perfoner dem utgöra, kan likväl och bor åf-
ven till dem, i defla rr å!, dämpas det famma, fom of-
vanföre anförde år om enfkilte perfoner. De kunna
dock icke i denna alhandling till närmare förklarande
uptagas, fom hår mera hafves affeende på verken, hvil¬
ka drifvas, ån på perfonerna, fom dem idka. lmedler-
tid torde I åfären nöja fig med anvisning till de derom
utgångne förordningar i), och tillåta, att den fednare
eller Htifvudfiolen, fom till befordrande af Malmfälts
öpnandc och underfokande, Vattuledningar, Commu-
nicationer emellan Grufvor och lindring i upfordrings
koftnader, ined mera, fom till ett Bergverks flyrka och
fcefråui hörer, jämte underhåll för Husarma Grufbryta-
re och arbetare vid Bruken, år inrättad k), iluteligen
till afhandlande företages. Inrättningen med denna Huf-
vudflol år i fynnerhet vidtagen till Järn-Bergslagens för-
kofran, och ikulle för öfrigt på detta fåttet icke väl kun¬
na verkflållas vid de ädlare verken. Medlen dertill fam¬
las derföre 1:0 vid de Järnmalms Grufvor, uti hvilka
Bergsmånnerne för egen räkning bryta, eller brytnin¬
gen ikcr af andra, hvilka fedan fal ja Malmen till Bergs-
mån eller Bruksegare, eller ock då Bergmånnerne fjelf-

D ve
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26 Om Eganäc ratt till Grufvor och Malmßrek.
ve bryta Grufvorna. Säljer Grufegare malm, få erlåg-
ger han och köparen genad: fyra öre K:mt i reda pen»
ningar, hälften hvardera, for hvarje tunna Malm, om
tu Skeppunds vigt, hvilken ifrån Grufvan afhåmtas. 2:0
Af Bruksegare, hvilkas formon år, att Tackjärns tillgån¬
gen afMaimbrift ej minikas, och hvilka for hvarje hun¬
drade Skeppund Tackjärn de ifrån Bergslagen få upkopa,
till berörde Hufvudllol fkola bidraga med tre dalerK:mt»
Härifrån undantagas likväl de Bruk, fbm åro grundade
på egit Malmfångj famt måfte fjelfve beflå kojtnaderna
vid deras GrufVor; och om ett Bruk år be åttigadt, att
taga en del af fitt Tackjärn från någon Bergslag, bor
denna afgift erläggas för lå Bor del, fom lofliga inkö¬
pet af Tackjärn år. 3:0 Af de penningar, fom kunna
falla genom förfålgningen vid offentligt utrop på deGruf-
ve-redikap och Inventarier, fom genom förfumnuande
af arbetets åter igång bringande efter inilaliningen, åro
förverkade /).» Defie penningar infamlas dels vid Gruf¬
vorna, dels tillika med Krono-utfkylderna, af Bergsfog¬
darna, fom dem till Grufve-Caflän aflåmna. Upbörden=
och vården derofverT flår under en Grufegares, en Bergs¬
mans, en Bruksegares famt Bergmåftafens omforg och
förvar, och får ej på· minffa fått dragas till andra behof,.
ån den Grufvans, hvarifrån Malmen kommit, eller an¬
norlunda användas, ån Kgl. M:t derom fårikilt gifvit
Dcfs och Rikfens Bergs-Collegio tillkänna. Defihtom
fkola alla, fom dennaCalfa föreftå, eller ega förordna, hvar¬
till penningarne fkola utgifvas, vara anfvange och för¬
bundne till fkadans eriattande, for alla de fel och orik¬
tigheter, fom vid deila penningars utgifvande eller oiå-
kra förräntande kunna begås. För öfrigt ikall ofver alt-
fammans riktig redo och rakning hållas, till hvilken allasi
fom vederbör, hafva fritt tillträde m ).
/) fl. it. ?«) Kg. F. d. 6 Dec. ij'7'ξ. 7. Π 4^7Ρ· T. 6■ Mod.
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