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Rättsförhållanden vid Svanå Bruk

När man tar del av äldre Bergstingshandlingar får man ej höga tan
kar om den beprisade svenska hederligheten för ett par sekler sedan; 
tvärtom finner man att rättskänslan var mycket svagt utvecklad.

Vid Svanå bruk, och helt visst var förhållandet detsamma vid de 
flesta andra bruken, hade försnillningar av järn och smiden bland 
smederna blivit en så inrotad vana, att de stränga straff, som enligt 
järnbergsförordningen av år 1649 tillämpades för dylika brott, ej 
kunde verka avhållande från denna osed.

Det hände ofta att såväl hustrur som barn voro medskyldiga i un
dersleven, och bönderna stodo beredvilliga att i utbyte mot smide 
lämna säd, malt, mjölk, fläsk m.m. Plogbillar, hästskor, söm och spik 
voro mycket kuranta bytesvaror. Vid större tillgrepp var alltid någon 
bonde tjänstvillig att mot ersättning frakta det stulna järnet till Väs
terås, där klensmeder med nöje togo emot detsamma, ehuru de myc
ket väl förstodo att det åtkommits på oärligt sätt. Man förvånar sig 
över djärvheten hos dessa köpare att befatta sig med det stulna järnet, 
då nämnda förordning i dylikt fall stadgade ett vite av järnets tre
dubbla värde.

För bönderna gällde det att undgå upptäckt vid stadens tullar, men, 
som det framgår av ett följande rättegångsreferat, var man mycket 
uppfinningsrik då det gällde att lura tullens personal, ej olikt, vad 
som försiggår vid smuggling i vår tid.

Trots att den s.k. bruksvakten gjorde sin rond genom smedjorna 
lyckades det smederna att överlista honom och smuggla ut järn.

Ett annat oskick som ej sällan förekom vid Svanå, var att smederna 
utan bruksinspektörens tillstånd mot ersättning utförde smidesarbeten 
åt bönderna, vilket även var straffbart enligt järnbergsförordningen.

Brukets underlydande bönder och torpare funno det naturligt att 
följa smedernas exempel. Skogsåverkan var vanlig, kolskrindorna of
tast undermåliga, ja, man drog sig ej heller för att frakta brukets kol 
till andra bruk, där de anmärkningsvärt nog funno köpare.

Detta senare jämte ett ej sällan förekommande oskick, att en bruks
inspektör i strid mot förordningen städslade en smed från ett annat 
bruk, visar, att det ifråga om heder fanns mycket övrigt att önska 
även hos bruksledningen.

Givetvis låg bakom denna dystra tavla stundom fattigdom och 
nöd, men bortsett från sådana fall hade oredlighet gått smeder och150
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andra underhavande så i blodet, att det var en självklar sak att på 
detta sätt öka sin inkomst på husbondens bekostnad.

Att förfallet vid Svanå i början av 1700-talet var särdeles stort 
berodde därpå, att Grevinnan Beata Königsmark, som då ägde bru
ket, hade en inspektor, som saknade tillräcklig energi att bekämpa 
missförhållandena.

När den kraftfulle Generalmajoren Riksrådet Greve Arvid Posse 
övertog Svanå, blev hans första åtgärd därför att avskeda såväl in
spektören som skrivaren. På hösten 1725 reste han till Svanå, varvid 
han noga granskade bruksböckerna samt höll sträng räfst med sina 
underhavande. På alla områden fann han förhållandena miserabla 
och otillfredsställande. Tillverkningen av stångjärn och smiden hade 
minskat betänkligt, »arbetet går sent och trögt, stångjärnet så mäkta 
elakt, att stundom då stången kastas av vågen springer hon i 5 å 6 
delar sönder», och kolåtgången var ojämförligt större än som beräk
nats enligt förordningen. Under 2 dagar, den 16 och 17 september 
1725, voro brukets underhavande inkallade till förhör och därvid 
konstaterades, att ett flertal gjort sig skyldiga till försnillningar och 
underslev i en eller annan form. Vid detta förhör visade det sig, att 
hustrurna voro långt ovilligare att erkänna det, som lades dem till 
last, än männen.

Riksrådet beslöt nu att ej lägga fingrarna emellan utan rensa upp 
ogräset med rötterna och införa lag och god ordning bland sitt folk. 
Den nye inspektören Anders Bergström förständigades i en prome
moria av den 26 april 1726 att vid Bergstingsrätten befordra de skyl
diga till laga näpst för underslev och förskingringar. Nu följde en 
lång rad av åtal, av vilka några här skall refereras.

Vid granskning av bruksböckerna hade framgått, att under åren 
1723—1725 bortsmidda kol vid stångjärnshamrarna uppgått till ej 
mindre än 1601 stigar och 9 tunnor och vid de tre spiksmedjorna 96 
stigar och 5 tunnor. Till Bergstinget den 24 maj 1726 ställde Inspek
tor Bergström hammar- och spiksmederna till ansvar för den upp
komna bristen. Dessa försvarade sig med att böndernas kolskrindor 
ej varit krönta och endast innehållit 9 å 10 tunnor i stället för före
skrivna 12. Enligt 1723 års Bergsförordning skulle till varje härd 
lämnas 2 stigar kol å 12 tunnor till ett skeppund utsmitt järn. Beräk
nades nu en stig till högst 10 tunnor, ansågo smederna att någon verk
lig kolbrist ej förelåg. Därjämte påpekade smederna, att vattentill
gången ofta var mycket svag, härdarna otillfredsställande, vartill 151
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kom att hamrarna vid vissa vindar och särskilt vid ihållande blåst 
måste stå stilla, vilket allt menligt inverkat på kolåtgången.

Bergsgevaldigern Eric Mickelsson, som även var kolgillare inom 
tingslaget intygade, att det förhållit sig med kolmåtten, som smeder
na uppgivit. Trots flera pålysningar i kyrkorna hade han ej kunnat 
förmå varken skatte- eller frälsebönder att uppvisa och låta kröna 
sina kolskrindor förrän 1725, då vite utfästes för sådan försummelse.

Bergstinget resolverade, att smederna ej skäligen kunde helt göras 
ansvariga för kolbristen, eftersom det befunnits, att kolmåtten varit 
otillräckliga och någon kontroll ej utövats. En undersökning rörande 
kolskrindornas undermål borde därför företagas och därefter göras 
beräkningar i enlighet med järntillverkningen. Därvid skulle även de 
av smederna påtalade ogynnsamma förhållandena vid bruket tagas i 
beaktande.

Efter den utgång målet fick, anmodade Riksrådet Posse Inspek
tören att väcka åtal mot sin närmaste företrädare i tjänsten samt mot 
skrivaren, vilka det ålegat att kontrollera kolmåtten.

Uppmuntrade av framgången klagade smederna till det Bergsting, 
som hölls vid Sura bruk den 9 maj 1727 över det arbete med ved
huggning, skörd, tröskning m.m., som de ålades att utföra under de 
ofta långa tider, smidet på grund av vattenbrist måste ligga nere och 
som enligt deras åsikt ersattes oskäligt lågt, »att de finge njuta svagt 
mål i säden samt att de ej kunde få uttaga, vad till deras nödtorf
tiga föda fordrades, så att de måste lida hungersnöd och brist på 
uppehälle», och anhöllo att få komma i åtnjutande av de förmåner 
de enligt Kungl. förordningen voro tillförsäkrade. De förklarade 
dock, att anmälan endast avsett att missförhållandena genom Bergs
tingets försorg skulle framföras till Greve Posse, varefter »han ofel
bart skulle göra den anstalt, att de till sin utkomst bleve hulpne».

Ehuru Svanå bruksfolk tid efter annan klagat hos Bergstinget, »att 
de blevo för sitt arbete knappt lönta och hållna, så att de därmed ej 
kunnat utkomma», kunde Bergstinget, eftersom formlig anmälan ej 
förelåg, endast hänvisa de klagande till sin husbonde att »söka få 
förbättring uti deras arbetsavlöning och deras villkors lindrande».

Skulle deras ställning ej därigenom förbättras, och laglig anmälan 
gjordes, ville Bergstingsrätten meddela utslag.

Till Bergstinget den 11 maj 1727 voro ej mindre än fem smeder 
instämda för tillgrepp av järn, vilket järn de försålt till bonden Jo
han Olsson.152
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Mästersmeden Olof Johansson erkände, att han av Johan Olsson 
emottagit järnskrot, som han utsmitt till slädskoningar och åderbillar. 
»Eftersom sådan handel och smide utan husbondens vetskap är olag
lig, straffas han för sådan otrohet med ett varv gatulopp.» För straf
fets verkställande uppställdes pålitliga personer med käppar på 2 led 
mot varandra, så att de bildade en »gata». Därefter sprang den döm
de med blottad överkropp genom denna »gata» och fick då ett slag 
av varje person.

Smederna Christoffer Olsson och unge Petter Styfver hade till
gripit och försålt till samma bonde 7 st billar, 1 par slädskoningar, 
3 st 4-kants smidesjärn och 1 gång hästskor, varför de likaledes döm
des till gatlopp. Beträffande Christoffer Olsson var det för rätten 
bekant, att han tidigare gjort sig skyldig till enahanda brott och där
för erhållit straff, vilket alltså ej haft åsyftad verkan, varför straffet 
nu för hans del skärptes till gatlopp fram och tillbaka.

Koldrängen Johan Matsson straffades även vid detta tillfälle med 
gatlopp för undansnillande av 2 st plogbillar och koldrängen Anders 
Matsson för att ha stulit 2V2 gånger söm, »att någon stund hänga på 
väggen i handklovarna». »Bonden Johan Olsson, som till allt sådant 
avnämare varit och till slik vanartig stöld största orsaken är, härför 
bör han plikta med tre dubbla böter av det undfångna godsets vär
de.» Sammanlagt utgjorde dessa böter 33 daler 20 skill. För den hän
delse han ej kunde betala böterna, »skulle han med kroppen plikta».

Till samma Bergsting voro instämda smeden Anders Olofsson och 
hans hustru »för någon otrohet med järns förskingrande». Därvid 
hade tillgått så, att hustrun en söndag, medan bruksfolket var i kyr
kan, i en smedja tagit 5 järnstycken med en sammanlagd vikt av 1V2 
lisp. (ca 12 kg). Hon blev därvid ertappad av bruksvakten, vilken 
anmälde tillgreppet på brukskontoret, varpå åtal följde. Vid rätte- 
gångstillfället inställde sig endast mannen, och för hustrun företeddes 
ett intyg, att hon var sängliggande sjuk. Hon erkände genom man
nen förseelsen och anhöll, att mannen måtte få utstå straffet i hennes 
ställe. Eftersom »både mannen och hustrun voro delaktiga i samma 
gärning», fordrade Bergstingsrätten personlig inställelse av båda ma
karna. Till nästa ting voro båda närvarande och erkände vad som 
lades dem till last och anhöllo ödmjukligen, »att Inspektören något 
med dem ville lindra». I stället yrkade denne jämväl näpst därför, 
att Anders Olofsson utan Inspektörens vetskap tillåtit bonden Mats 
Andersson att i smedjan uträcka ett järnstycke. Olofsson berättade 153
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att bonden Mats Andersson kommit in i smedjan med järnet, som 
han värmt upp i härden och därefter räckt ut det under hammaren. 
Under tiden hade Olofsson avlägsnat sig från smedjan, men han med
gav, att han ej nekat bonden Mats Andersson att utföra arbetet.

Bergstingsrätten fann skäligt döma Olofsson för undansnillande 
av järn samt för att han tillåtit olovligt smide enligt § 49 i Kungl. 
Järnbergsförordningen att straffas med gatlopp fram och tillbaka. 
Hustrun dömdes för snatteri till tio dygns fängelse på vatten och 
bröd.

Bergstinget hölls denna gång vid Virsbo bruk, och, när resolutio
nen avkunnades, hade större delen av bruksfolket lämnat tingsplat
sen, varför Bergstingsrätten beslöt uppskjuta gatloppet till nästa 
Bergsting.

Ett annat mål rörande olovligt smide förekom vid Bergstinget i 
Virsbo den 29 april 1729.

Smeden Göran Johansson och smeddrängen Anders Olsson stodo 
tilltalade därför, att de utan tillstånd utfört smidesarbete åt annan 
person. Bruksvakten påträffade nämligen en natt smeddrängen An
ders Olsson bärande två järnstänger, men då han observerade vakten, 
sprang han tillbaka till smedjan. Vakten fråntog honom den ena 
stången samt anmälde saken till Inspektören, vilken sände Skrivaren 
till smedjan, där han lade beslag på den andra stången. Smeddrängen 
Anders Olsson förklarade, att Mästaren befallt honom uträcka en 
såghjulsnål, tillhörande Sevalla kvarn. Av fruktan för upptäckt hade 
smeddrängen ej velat utföra arbetet, men Mästaren hade förständigat 
honom att efterkomma befallningen.

Till svar härpå anförde Göran Johansson, att Grevinnan Piper 
låtit utföra en del smidesarbete vid Svanå och på samma gång an
modat sin Mjölnare vid Sevalla kvarn att medsända en såghjulsnål 
för uträckning. Det förstnämnda arbetet utfördes omedelbart, men 
det senare skulle enligt Inspektörens befallning anstå. Mjölnaren ha
de emellertid gjort påminnelser om hjulnålen, och då han slutligen 
sände sin dräng för att återhämta den, befallde smeden Göran Jo
hansson smeddrängen att före ottedags uträcka nålen.

Inspektören medgav, att smidesarbete blivit utfört för Grevinnan 
Pipers räkning, men om hjulnålen hade han ej haft någon kännedom 
och alltså ej kunnat uppdraga åt smeden Göran Johansson att ut
räcka den, så mycket mindre som denna ej haft något att göra med 
det förstnämnda smidesarbetet.154
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Mjölnardrängen intygade, att Inspektören lovat, att nålen vid till
fälle skulle bliva uträckt och uppmanat honom att lämna den i förvar 
hos smeden Göran Johansson.

Bergstingsrättens utslag lydde, att smeden Göran Johansson ej kun
de göras ansvarig för undansnillande av järn, eftersom det bevisats, 
att järnstängerna blivit uträckta av såghjulsnålen. »Dock likväl och 
som han varit så djärv att han utan sin husbondes lov och tillstånd 
med brukets materialier om nattetid dessa stänger har uträckt, under 
vilket missbruk även något underslev kunna förlöpa; ty finner Bergs
tingsrätten skäligt det smeden Göran Johansson för detta sitt olovliga 
smide, sig till skälig näpst och androm till varnagel straffas med en 
halv timmes hängande uti handklovarna på väggen.»

Smeddrängen Anders Olsson kunde ej ådömas straff, enär han en
dast efterkommit sin Mästares befallning.

Vid samma Bergsting förekom ett mål, som visar Inspektörens nit 
att väcka åtal även i ömmande fall för en till synes obetydlig för
seelse.

Torparen Nils Olsson hade vid Svanå tillgripit en säck kol, som 
han ämnade försälja i Västerås och i dess ställe inköpa säd för peng
arna, men kommen ej långt på väg ertappades han av skogvaktaren. 
Torparen vände nu åter till Svanå bruk, bekände för Inspektören 
försnillningen och anhöll om att ej bliva åtalad, varvid han framhöll, 
att han var i saknad av det nödvändigaste för livets uppehälle, näm
ligen bröd.

Inspektören ansåg sig dock ej i detta fall kunna låta nåd gå före 
rätt »i anseende så till det myckna underslev, som i så måtto drives, 
som ock att saken alla redan blivit hos dess principal Greve Posse 
angiven».

Torparen inställde sig vid Bergstinget och erkände vad som lades 
honom till last, men framhöll att bristen på föda drivit honom till 
brottet, domen avkunnades emellertid först vid nästa Bergstingssam- 
manträde, som hölls den 10 maj 1729, då torparen ålades att enligt 
stadgat vite böta 10 daler silvermynt.

Efter denna kraftiga razzia följde nu några åtalsfria år och det 
såg ut, som de många och hårda straffen ingivit åsyftad respekt för 
framtiden. Så blev dock ingalunda förhållandet vid Svanå. Den gam
la surdegen fanns kvar, och, då övervakningen slappnade, och man 
kände sig säkrare mot efterräkningar, återupprepades stölderna.

Inspektor Bergström föll efter några år i onåd hos Greve Posse 155
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och ersattes år 1732 med en militär, Löjtnanten Abraham Hagström. 
Löjtnant Hagström satte omedelbart igång med räfst bland smederna 
och nu började åtalen för förskingringar på nytt. Med ett av dessa 
åtal voro förenade detaljer av intresse, varför det här relateras.

Till Bergstingets sammanträde den 19 maj 1732 instämde Inspek
tor Hagström smederna Anders Olsson och Petter Andersson, den 
förre för undansnillande av 14 stycken trädesbillar och 19 marker 
stål, den senare för 2 billar, vilka han lämnat till en bonde i Hällsjö i 
avbetalning på malt. Båda erkände förseelserna och anhöllo ödmjuk
ligen att bliva befriade från kroppsstraff, vilket de förklarade sig ej 
kunna utstå, eftersom de länge varit arbetsoförmögna på grund av 
frossa och ännu ej voro återställda från sjukdomen.

Vid tingssammanträdet företeddes från Tullkammaren i Västerås 
ett intyg, att smeden Anders Olssons hustru från Svanå sökt genom 
Gåsmyre tull insmuggla 14 trädesbillar och 19 marker stål, som »con- 
fiscable förklarats». Till tullbetjäningen hade hon uppgivit sig vara 
hustru till smeden Christoffer Olsson.

Samtidigt hade instämts Rusthållaren Lars Carlsson, Sör Spånga, 
såsom delaktig i stölden med anledning av att han fraktat tjuvgodset 
till Västerås. Han förklarade, att därvid tillgått så, att smeden An
ders Olssons hustru, som fått tillstånd att följa med till Västerås på 
hans vedlass, utan hans vetskap lagt in biilarna bland veden. Under 
färden till Västerås hade hustru Olsson omtalat förhållandet med 
billarna, men ej nämnt något om stålet, som förvarats i botten av en 
hösäck.

Smederna dömdes för sin otrohet till dubbelt gatlopp, Inspektören 
intygade, att de fortfarande besvärades av sjukdom, varför Bergs
tingsrätten resolverade, att med straffet skulle få anstå till nästa 
Bergsting, och förständigades Inspektören tillse, att de dömda då in- 
funno sig för att undergå kroppsplikten. Dessutom skulle de till Svanå 
bruk ersätta det stulna godsets värde, Anders Olsson för 14 billar med 
18 daler 12 skilling kopparmynt och för stålet 3 daler 18 skilling kop
parmynt, samt Petter Andersson för 2 billar 2 daler 20 skilling kop
parmynt.

Rusthållaren Lars Carlsson »hade ej kunnat förneka det han av 
smeden Anders Olssons hustru på vägen till Västerås underrättats 
hava dessa 14 billar på ett ställe i lasset sammanlagda och Lars Carls
son sålunda om en så olovlig gärning icke allenast haft kunskap utan 
ock densamma i så måtto befordrat, att han ej straxt, då han fick156
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veta, det de uti vedlasset voro inlagda, skiljt dem ifrån sig och för
vägrat att dem framföra, vilket honom vid sådant tillfälle anstått».

Rätten dömde Lars Carlsson att böta billarnas tredubbla värde 
med 5 5 daler 24 skilling kopparmynt. För fraktande av stålet kunde 
han däremot ej bötfällas, då han förnekade all kännedom om det
samma.

Hustrun till smeden Anders Olsson blev helt fri från straff, då hon 
förnekade vetskap om att järnet var stulet, utan endast fått i upp
drag att lura tullen. Vidare uppgav hon sig vara gravid i sjunde må
naden, varför hon icke utan men kunde utstå något kroppsstraff.

Det förefaller, som de många åtalen äntligen gjorde slut på smeder
nas oskick att undansnilla järn. Efter 1733 förekommer nämligen i 
Bergstingsrättens protokoll icke något sådant fall, som gäller Svanå 
bruk, varför man väl får antaga, att de hårda straffen verkat så av
skräckande, att ingen tack vare den starka kontrollen, vågade taga 
risken att bli ställd inför Bergstinget för sådan förseelse.

I stället upptog bruksledningen på Svanå med iver kampen mot 
skogsåverkan och olovlig handel med kol.

Man lyckades även hos Bergstinget utverka åtskilliga vitesförbud 
i sådana fall, där Järnbergsförordningen ej kunde tillämpas. Ett par 
av förbuden lämnas här uppgift om.

Inspektor Hagström anförde vid Bergstinget den 17 maj 1738, att 
en del smeder vid Svanå drevo handel med brännvin, öl och tobak. 
Enligt anställningskontrakt, utfärdat av Greve Arvid Posse, ägde 
Inspektören ensam rätt att vid Svanå idka sådan handel, och för
tjänsten därav utgjorde en del av hans löneförmåner.

Med anledning härav anhöll Inspektor Hagström därför, att Bergs
tinget måtte besluta vite för smeder eller andra brukets underhavande 
att utan tillstånd utöva nämnda handel.

»Bergstingsrätten fant denna Inspektor Hagströms begäran vara 
med billighet enlig: Thy utsettes ett vite af Tijo daler silfvermynt för 
ofvannämnde personer, hwartill den af dem skall wara förfallen som 
hädanefter med nuberörde oloflige Öhl-Bränwins-Tobackshandel be- 
trädes; dock bör detta förbud, til vederbörandes efterrättelse på be
hörigt sätt uppläsas och kundgiöras.»

»Uppläst den 2 Julij 1738, Marie Besökelse dag i Harakers kiyrka 
af Petrus Nesselius.»

Vid Bergstinget den 6 juni 1744 klagade Inspektor Hagström över 
en osed, som blivit alltmer vanlig, »att åtskillige af Smederne wid 157
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Svanå bruk samt theres Hustrur och Barn bruka hämta Kohl och 
Brender uthur Kohlhoparne vid Bruket och uppbrenna them i stuge 
spisarna». Rätten ansåg att en sådan »vanartighet bör förekommas: 
Thy fant Rätten skiäligt att utsättja ett wite af Fem daler Silfver
mynt för then, som hädanefter på förenämnda sätt några Kohl eller 
Brender wid Bruket borttager».

Efter genomgånget straff, och ofta dessförinnan kom bestraffning
en från bruksledningen i form av överflyttning till sämre arbete eller 
t.o.m. uppsägning, vilket hade till följd att arbetarna försökte att på 
allt sätt sabotera bruksledningen.

Smedernas och de övriga bruksarbetarnas inkomster voro vid 
Svanå lägre än på andra bruk, beroende på att smidet endast kunde 
hållas igång tidvis på grund av den dåliga vattenföringen.

Vid dessa oberäkneliga stillestånd i bruksdriften, fingo arbetarna 
gå till skogen och hugga kolved, vilket de varken voro vana vid eller 
utrustade för. Dessa förhållanden var orsaken till att Svanå bruk 
hade svårt att få duktiga och yrkesskickliga smeder. Lyckades in
spektören någon gång få tag i en bra smed, stannade han i regel en
dast städsel året ut.

Brännvin och öl tycks det ha varit gott om vid Svanå på denna 
tid, kanske beroende på att bruket hade bränneri både vid Svanå och 
Axholm samt bultölsbryggeri vid Svanå. Man finner nämligen att 
bruksledningen rätt ofta fick lov att skicka hem arbetare från ar
betsplatsen därför att de varit berusade. Man bör nog inte helt lasta 
arbetarna för missbruket av sprit, när man vet att i inspektörens lö
neförmån ingick vinsten av brännvinsförsäljningen, vilket gjorde att 
han naturligtvis var mån om att få sälja så mycket som möjligt.

158


