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Om Brott och Mifsgårnlngar fom
vid Bergvårck förefalla.

$. i.

Så benågen mennifkans fordårfvade vilja år, atgiöra androm orått och tillfoga fkada; få nöd¬
vändigt år det ock, at igenom ftraff fådanr håmma.
I denna min afhandling komma dock inga andra
brott at omtalas, ån de fom föröfvas af de under
Bergs Domfaga lydande perfoner, i och under fit
arbete: ty alla de brott, fom fådane perfoner antin¬
gen föröfva emot andra, eller utom fitt arbete; el¬
ler ock andra, fom utom Bergs - Jurisdiktion åro ,

kunna förbryta fig emot dem fom 4til Bergvårk hö¬
ra, dömas efter Allmänna Lagen. Kongl. Förordn.
d. 15 Maji 1739. §. 6. Jag torde icke behöfva
hårftädes afhandla brottmålens egenfkap uti allmän¬
het, och deras mångfaldiga fördelning: emedan få-
dant år alt enahanda med vår Brottmåls Lagfaren-
het i allmänhet. Det torde vara tillfylleft giörande

A 2 ' at

*



^ A. ( 0^/ 4 v.

at endafl: vifa, hvaruti Svenfka Bergs-Lagfarehhe-
ten går ifrån vårt Jus privatum.

§• 2..
Svordom och banfkap, Guds Namns mifsbruk:

och vanvårdande år i all rum ftraffvårdigt: men
brottet anfes med all billighet for gröfre, då fådant
fkier på de Milen, (om åftadkommer fförre-förär--
gehe hos andra, Misg. Balken Cap. 3. Och fom
Grufvor åro fådane Milen, dår livar ock en arbe¬
tare nåMn fhmdeligen år i fara, och bor vara be¬
tänkt på döden; Altfå år all Guds förtörneJfe dår-
Mdés få vål uppe i dagen, fom nedre i Grufvor,
belagd med flrångare plikt. Sådant var anfedt med
tveböte, efter L. L. Edsöre B. Cap. 37. Grufve
Ärt. d. 25 Aug. 1612, fom dock år ändrat til 40
mark S:mt, famt at fitta et dygn i KiMn. Forordn.
d. 21 Apr. 1621. Sala Gruf. Art. d. 1 Maji 1624.

i. och Gruf. Art. d. 6 Jul. 1649. §. 1. Hvar
och en år faftmera förmant, at under fit arbete, få
vål fom vid ned-och upfart i Grufvor, tacka och
lofva Gud, hvilket ock gemenligen fkier med fån-
ger och andeliga vifor. En tillfällig nytta hämtas
åfven ock af en fådan fång i fynnerhet uti de trån¬
ga Grufve Schackt, nemligen at dåraf blifva un¬
derrättad, huruvida nogot folk åro nåra förhanden,
på det man må vakta fig för hvad man i annan
håndelfe fkulle kunna vara finnad at giöra. Samma
ffraff för fvordom år åfven utfått för Småltare och
Roftvåndare uti: deras arbets> rum,:, fom intages af
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Stadgan d 16 Nov. 1692. §. 5. och for Masmåfta-
re uti Kongl. Maij:ts Förnyade Masmåftare Ordning
af d. 26 junii 1766, $. 16.

M-
Enfaldigt folk kan fnart förledas til at ftifta o-

roligheter , når det år lofgifvit at famblas i ftor myc¬
kenhet , utan vederbörlig üpfikt. I åldre tider var
dårom iålunda förordnat, at de fom giorde Roten-
fkap emot Berg-Måftaren, eller andre vid Bergvår-
ken förordnade förmån, borde ftraffas efter Konung
Erics GårdsRått, Grufve Art. d. 21 Apr. 1621. och
d. 6 Jul. 1649. $.19. Nu är det för alla arbeta¬
re vid Stora Kopparberget, Småltare, Roftvåndare,
Grufvedrångar, med flere, förbudit,at antingen vid
de årliga Mönftringar, eller eljeft, då de i flor myc¬
kenhet åro tiilftådes, gadda fig til hopa, eller defs
emellan hålla nogra hemliga fammankomfter, öfver
det fom angår Bergslagens hushållning*, ty då (kola
de anfes och ftrafFas fom för uppenbart Myteri.
Fördn. d. 24 Decernb. 1720. Hvilket åfven i få
måtto hafver rum vid Bergsmannen fjelfva, at dem
år förbudit fig. hemligen fammangadda, eller fambla
underfkrifter och ftifta oro och-partie, utan böra de
hos BergsRåtten ordenteligen anföra fine angelägen¬
heter, afvakta defs Utflag, och därmed förholla fig
efter laga vågar. Skier annorlunda, bör uphofs-
mannen til fådane famblade underfkrifter bota 100

daler S:mt, och hvar och en af dem fom underfkrif-
vit plikta 50 dal. dito mynt, Förordm d. 9 Apr. 1734.

A 3. §. 4.-
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GrufVe-arbete och tilmakningar made nödvån-
digt giöras med eldens tilhielp : Men eld måfte dock
icke lämnas ovårdad, utan når arbetet år flutit våi
fläckas. Grufve Art. d. 21 Apr. 1621. och d. 6 Jul.
1649, $. 35. Timar nogon olycka medelft en lå¬
dan förfummelfe, bör den brottsliga giålda fkadan,
och defsutom Araffas med gatulopp, efter omflån-
digheterne. Kongl. Bref. d. 23 Sept. 1692» FaA nöd¬
vändigare år eldens vårdande uti förtimrade Schack-
ter : Släpper nogon dårflädes eld, få at fkada fkier
belades det med lifsAraff. Ordinantien d. 31 Marc.
1627. §. 13. utan at vinna nåd och förikoning. Kongk
Bref. d. 27 Nov. 1682. fom dock år lindrat til 9 ga¬
tulopp, och 8 åhrs arbete i MarArand, i halshjern
Kongl, Bref. d. 15-Jun. 1691. Och åntå at ingen
fkada fkier, bör den fom därAådes går med eld
ftraffas med 6 gatulopp, Kongl. Bref. d, 15 Nov.
1693. Afven fom ock de, hyilka hafva tilAånd at
med Kol-eld giöra tilmakningar på de Aåifen, där
förtimringär åro hardt invid, icke få vid (amma
ftraff, gå därifrån, innan de varda aflöfle, Kongl.
Bref. d. g Sept. 1702. Vid Hyttor bör åfven hållas
eldvakt efter drifningen, vid En dal. S:mts plikt,
ech fkadeftånd, om olycka händer, Roflvånd. Ördn.
d. 16 Nov. 1692, §. 26. I öfrigit förhålles härmed
efter Byggniiiga Balkens 24 Gap. i hvad hit kan va¬
ra låmpeligit och gernenfkap äga: och om Mord¬
brand uti grufvor fkulle förofvas, förhålles därmed
efter Miflgårnings Balkens 11 Cap.
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§' 5>

Huru Husbonde eller Fornian i gemen år fre¬
dad emot underhafvandens upftudiighet, intages af
i j Cap. uti Mifsgårnings Balken. Men i Bergsla-
gerne år ftadgat, at om Smed eller Drång fåtter
lig upp emot Ålderman med oqvådins ord, når
han på (it ämbetes vågnar nogot bjuder, fkal han
bota 40 mark S:mt. Gifver han honom hugg eller
(lag, flraiTas en fådan med gatulopp, efter omftån-
digheterné, Jernbérgslags Ordn. d. 6 Jul. 1649, §.
48. Det famma giålier om Småltare och Roftvån-
dare, Stadgan d. 16 Nov. 1692, $. ig. 21. Såfom
ock om Grufve Fogden och Sexmån: De böra blif-
va ofnubbade, och icke med kufvet ord öfverfal-
las, Gruf. Art. 1612. $.4. och 1649.$. ig. Driflar
hg nogon giora emot livad af Grufve Fogden och
Sexmån på åmbetes vågnar bjudes och Befalles, bör
han plikta 50 mark, Jernbergsl. Ord. 1649. §. 27.
Når ock nogot arbete fkal fkie uti Grufvan efter
Bergmåftarens förordnande, får fådant icke efter-
fattas, vid 20 marks plikt, Jernbergsl, Ordn. 1649.
§. 21. Men fkier dråp eller får å den _Embetsman,
fom i lagligit kall år flådd, då år Edsöre brutit,
och ogilt alt hvad våldsvårkare niuta, Norbergs
Stadg. 1314. Til at afböija alt tilfålle til dråp och
fåra mål, til flåddes uti de åldre tider ingen at bå-
ra vapn yid Grufva, Konung Magni Privil. 1347-
och 1354.

§, 6v
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§. 6,
o

Under hvad fom i Mifsgårnings Balkers 24 Gap,
och 7. $. Stadgas om vilja dråp, når nogon i vre¬
des mode (15ter annan ned af tak och flållning,
forftås åfven, når nogon vid Grufvor af öfverdåd
löper på en annan på Grufvelinan, få at den ne-
danföre år, faller til döds, då lif gifves för lif, Gruf.
Articl. 1621. och 1649. §. 34.

J-7 ■
Det famma giåller åfven om får: ty den fom af

oaktfamhet (låpper ut Korg eller Malm af Grufve
lafvarne, £å at dårigenom fkier (kada på de nedan-
före varande, (kal giålda Låkarelön och betala ho¬
nom all den miftning han tageri fit arbete, Grufve
Articl. 1621. och 1649. §. 33.

$* 8,
Alt annat ovåfende, antingen på Grufve backen

eller ned i Grufva 'at flås och parlementa, år för-
budit vid dubbla böter, Grufve Articl. d. 23 Aug.
15'. 2. §. 2. och defsutom belagt med 40 mark för¬
buds brott, Grufve Articl. 1649. §. 5. cch Jernbergs!.
Ordn. 1649. §. 28- Och fom fylleri år merendels
til en fådan oordning vållande, få år ölfålgning vid
Grufvor förbuden vid 40 marks plikt, och krogftuf-
vornes nedrifvande, Grufve Articl. 1612. §. 5. un¬
dantagande en, dår arbetare mage få kiöpa (in en-
kannerliga nödtorft, Grufve Articl. 1649. §• 49-
Roflvånd. Ordn. 1692. §. 27. Kommer någon druc¬
ken til Hyttan, pliktar han hvarje gång 1 dal. 8:mt,

Rod-
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Roftvånd. Ordn. §. 5. Skier det vid Bergs-Tinget,
eller nogon i fin dryckenfkap ftåller fig obefkede-
ligen, fkal han fåttas i. Kiftan, til defs han nyckter
blifver, och bota därjämte 6 mark, Grufve Articl.
1621. och 1649. §. 31. Huru Masmåftare uti dy-
like fall komma att anfes, år ftadgat uti Kongl. Maj:ts
Förnyade Masmåfiare Ordning af d. 29 Junii 1766,
§. 16.

§' 9*
Grufvors beftånd och fåkerhet beror på de Pe¬

lare och Bergfåften, fom efter vederbörandes for-
ordnande, låmnas på viffa Milen, til at upbåra den
öfverliggande tyngden. På dem må ingen bryta el¬
ler bränna, fedan de en gång blifvit fridlyfte, och
med Krona tecknade: eljeffc anfes den fåfom den där
Konungen och Riket (kada giöra vill, och defiikes
hela Bergslagen fördårfva, Grufve Articl. 1621. och
1649. §. 32. hvilket fordom var utfat til döds ftraff,
utan at referera målet til öfver Domftol eller Ko¬
nungen, Ordin. d. 31 Mart. 1627.$. 13. famt utan
at vinna nåd och förfkoning för lifsftraff, Kongl.
Bref. d. 27 Nov. 1682. men federmera år detta
lindrat til 9 gatulopp, och 8 åhrs arbete i halsjern
i Marftrand, Kongl. Brefvet d. 15 Jun. 1691.

$.10,
Stöld och Snattcri räknas vid Bergvårk annor¬

lunda , ån efter Allmänna Lagen i Mifsgårnings Bal¬
kens 40 Cap. och de följande Stadgas. Efter Ko¬
nung Magni Privilegier för Stora Kopparberget åhr

B 1347.
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1347. räknades det för Snatteri, då nogon vid
Berget afhände androm, Kol, Sten, eller Ved, til
mindre ån en half mark; och borde den brotflige
då löpa gatulopp eller bötaTry mark; men tog han
mera, fkulle han flå tjufsrått. Sådan tjufsrått blef
fedan få förklarad, at om nogon ftal Malm til 20
marks värde borde han bota 80 mark, eller löpa
4 gatulopp: Var det 4a marks värde, kallades det
full tjufnad. Samma lag var åfven ftadgad om ftöld
i hyttor,, af Nafer, Trotften, Koppar och Sulu-
vårck, Kol, Ved och Brandar, Grufve ArticL-1621..
och 1649., $. 7. Men ftraffet år nu fålunda lam?
pat, at den fom vid Stora Kopparberget ftiål Malm
eller Ved på Grufvebacken, bör utan affeende på
huru litet han lfiål, förda gången löpa två gatlopp,
och gå en månad i Grufvan i hatsjern: kommer han
andra gången igen, fördubblas ftraffet: Men betrå-
des han tredje; gången, fkal han löpa 6 gatlopp ,
och arbeta i halsjern et helt åhr, utom det at ika-
dan hvarje gång bör betalas: Och fkail den urfåkt
aldrig galla, at veden vore af ägaren til fkiånck gif-
ven: Ty ingen ved får fkån ek as, fedan den år förd
på Grufvebacken, Refol. d. 20 Dec., 1684. $$., 3, 4.,
Förordn.. d. 15 Maji 1739. §v 1. Sålunda år det
ock vid Dannemora Grufvor förbudit, vid plikt få-
fom för annan ved tjufnad , at til husbehof bruka
den Stafrums ved, fom til grufvan år framförd,
Kongl. Bref. d. 11 Dec. 1696. Samma ftraff år åf¬
ven utfått för den, fom vid Falu Grufva ftiål jern
vid byggnader, ofvan eller nedan i Grufvan, fom år

fåft
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fM, faftnagladt eller inmurade, det vare lig litet el¬
ler mycket, eller afftympar Jernkedjor, Låder-och
Hampe-linor. Men ftiålnogon den löfa redlkapen,
fom til Grufvebrytning nyttias, fåfom Brytftånger,
Kil-hackor, Knöfter, Nafrar, Kilar, Lutor, Gångjern
och Lås på Grufvebodar, eller redikap dar innom
är, fåfom ock Jernredlkap uti Hyttor och Rolfhus,
piiktar den med Spö eller Ris, efter hvarje faks fig
Företeende omliåndighet och befkaffenhet. Förordn,
cL 17 Offcob. 1721, och d. 15 Maj* 1739. §< u Så
år ock famma rirafF, fom för ved och malm ofvan-
fpre år nåmndt, utfått för dem fom fnatta eller fliå-
la kläder, dem Grufvearbetare eller andre från fig
lägga under arbetet, antingen det fker neder i GruF
van, eller ofvan dag, i Grufvekamrar eller Bodar,
oaktadt värdet ftege under tiufnads värde , Kongl.
Förordn. d. 19 Jan.1728* och d. 15 Maji 1739.$. 1. Stiål
Småkare eller Roftvåndare af Bergsmannens Rede
och Bruk, Kopparlappar, Koppartappar, Skiår-och
Trotfien , Vårck , Förvårck, Malm vid Kallroftar,
och annat flikt, faftån af ringa värde, må fådant
icke botas med penningar , utan den bortflige löpa
4 gatlopp, andra gången dubbelt, men tredje refan
mifta lifvet, Roflvånd. Ordn. 1692. $.25. och Kongl,
Förordn. d. 15 Maji 1739. §. 2. Skier en fådan ftöld
vid Silfvervårck af Småkare och arbetare, eller dem
fom om Silfret hafva vård, få at de ftiåla nogon
Silfver-Teft eller Vårckbly , eller det hemligen af-
drifva, borde en fådan ftraffas til lifvet, Kongl. Bref.
d. 27 Nov, 1682, fom dock år förvandlat til 9 gat-

B 2 lopp
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lopp och fyra åhrs arbete i halsjern i Marftrand,
Kongl. Bref. d. I Apr. 1691. och Forordn. d. 15
Maji 1739. §. 3. Och fom alt detta foregående en¬
kannerligen angår Sala och Faln Bergslager,, få år
åter,hvad angår enfkilte ågares Silfver-Koppar-Jern-
och Mineral-famt Manufaktur vårk ftadgat, at om
nogon (tiål eller fnattar Malm, Mineral, Grufve
och Roftved, fedan veden til värken kommit, eller
Koppar, Jern och andre Bruks och Mineral-effekter,
uti Hyttor, Hambrar, Vårkftåder och Bodar, iåfom
ock Brytftånger, Kilhackor, Knofter, Nafrar, Ki¬
lar, Lutor och dylikt, Gångjern och Lås på Malm-
och Mineral Bodar, och den redfkap, fom därinne,
eller i Hyttor, Hambrar, Rolfhus och Vårkftåder be-
finnes, jåmvål ock arbetarnes kläder eller matfåckar,
den (amma belägges, om värdet år under eller in-
til 6 dal. S:mt, med Snattare bot, efter Allmänna
Lagen, och Mifsgårnings Balkens 47. Cap.: men (ti¬
ger värdet dåröfver, belägges den brotilige med hus-
tiufnads plikt, neml. tvebote, efter Mifsgårnings Bal¬
kens 42. Cap. Kongl. Forordn. d. 15 Maji 1739. §§.
4 och y. Samma (träff angår de Hammarfmeder,
fom forfnilla (in Husbondes öfverjern och öfverkol,
Jernberg!. Ordn. 1649. <$. 49, Hammarfm. Ordn.
1703. L 6. och Kongl. Bref. d. 28 Maji 1708. Forordn.
d. 15 Maji 1739. §. 4. Förmår den brotftiga icke
giålda (kadan bör ban aftiåna det med arbete hos
målsåganden, når han ej lif mifter. Stiål eller Snat¬
tar öfvermage, förhålles därmed efter Allmänna La¬
gen och Mifsgårnings Balkens 50. Cap. 1. §. Men

om
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om Bruksbetjente, fom hafva Husbondens egendom
fig ombetrod, ftiåla, fnatta eller upfåteligen den fam-
ma förfåtta, ligger det ak i tveböte, Refol. d. 13
Dec. 1672. §. 8- och Mifsgårnings Balkens 42. Cap.
j.§. Föröfvas fnatteri eller ftöld af fådane, fom
icke lyda under nogon Bergs Domfaga, förhålles
dårmed efter Allmänna Lagen, Kongl. Förordn. d.
15 Maji 1739. §> 6.

§. tu
Huru delaktighet i ftöld anfes efter Allmänna

Lagen, flår at intagas af Mifsgårnings Balkens 41«,
Cap. 3. §, och huru förfaras fkal med ftulit gods,
fom kiöpes, fes af ofvannåmnde Balks 49. Cap.: På
famma fått förhålles med Bergs-tilhörigheter, nem-
ligen at kiöparen flraffas lika med fjelfva tiufven,
om han dårtil rådt och hulpit, eller dåraf vetat. Så¬
lunda var det (taaga t för Stora Kopparberget uti
Grufve! Articl. 1649. § §. 7. och 37. Roftvånd. Ordn.
1692. §♦ 25. och för Sala Silfver Vårk uti Kongl.
Bref. af d. 1 Apr. 1691. och d. 15 Jun. 1691. Vid
Jemvårken borde kiöparen af ftulit gods fördra och
andra gången bota tredubla böter, och tredje gån¬
gen beläggas med lifsftraff, Jernbergslags Ordn.
1649. §. 49. Nu, i fail nogon vetande kiöper no»
got vid Bergvårken ftulit gods, pliktar han förfta
refan varans tredubbla värde, men andra gången%
fkal han ftå tiufsrått, och flraffas lika med den fom
ftulit, Kongl. Förordn. d. 15 Maji 1739. $.8. KongL
Maj;ts Förnyade Hammarjmeds Ordn. d. 26 Jun. 1766.

B 3 $. 1 %.
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§■12.
Åvårkan på fadane bygnader, fom til Bergvår-

kens behof tiena, är et få mycket gröfre brott,
fom icke allenaff mennifkors lif, utan ofta en hel
Bergslags fkada och undergång dåraf kan hända,o, o CT CT „

Så långe Båljor vid Bergvårken förfärdigades af lä¬
der, var det vid galgen, förbudit at fonderfkiåra
nogon Hyttebålg och bortffiäla lädret, Forordn. d.
21 Åpr. 1621. at med yxan hugga i Hammarband
eller Stolpar på Grufve-vindar, eller i Vaferne, eller
nogons mans bodknut, afffratfades fordom med at
ligga et dygn i ki(fan,och bota Fyra mark, Grufve
Articl. 1621. och 1649 §. 40. och den fom åvår-
kade på.Vatn konff, eller andre värk uti Grufvan,
borde löpa gatulopp efter omffåndigheterne, Jern-
bergslags Ordn, 1049. §.29. Men nu kommer den,
fom giör åvårkan på Vatn-konft, upfordrings-och
andra värk, uti och vid Grufvorne, Bergvårk och
Bruk, eller borttager och fördårfvar jern vid bygg¬
nader och konffer, fom år faffnaglat och inmuradt,
eller afftympar Jernkedjor, Låder-och Hamplinor
med xnera dylikt, at förfta gången ffraffas med 5
intil 10 par fpö, efter omffåndigheterne, andra gån¬
gen ifrån 10 til 20 par fpö, och tredje gången
ifrån 20 til 40 par, famt dårjemte fylla fkadan.
Kan en fådan icke betala fkadan, bor han, fedan
han ffraffet utffåt, plikta med fyra dagars fångelfe
vid vatn och brod, når fkadan icke hinner til 10
daler S:mt, famt åtta dagar , om fkadan går til Tju¬
gu fem daler; men 12 dagar, dåreft fkaäan går til
och med 40 daler S:mt. Vårderas fkadan högre,

fkal
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{kal han arbeta vid Kronans Fällning, pä viTs tid»
Kongh Forordn* d. 15 Maj i. 1739. § 7.

§• 13*

All Bergs tillvårkning bor gioraS god och up-
riktig,, famt til: den andan med ägarens mårke teck¬
nas. Således forfalfkar nogon Kopparen, bor han
förfta gången bota 100 daler, andra gängen dub¬
belt, och tredje gången mifta fin Grufvedel, och
vare icke man dels båttre, fom fes af Ordin d. 3 t
Marc. 1627. $. 11. Smider nogon elakt Jern, och
fiåmplar det med annors mårke, ftånde tjufsrätt;
Hammar Ordn. 1637. §. 9. och 1649. 12., fårat Jem-
vråk. Ordn. 1671. §. 10. Sammaledes om nogon
fiiål Bergsfogdens mårke, och därmed märker fit
Kol-mätt, pliktar han fom för tiufnad, Kolmandat.
1637. och 1649. §. 7.

Hvad fom uti föregående Afhandling no år lagt
om vifia brotts afftraffande förmedelfi: gatulopp,bör

fedan nya Lagen utkom, förvandlas til fpö
och ris, Förordn. d. 15 Maji

1739. ^ 3..

*



 


