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Abstract 
 
The purpose of this essay is to examine and explain how the Swedish mining court of Stora 
Kopparberget (the Great Copper Mountain) implemented its judicial legislation between 1641-
1682. Questions are asked about which counts of indictments the court tried, which sentences 
they handed out, in what quantities and how these results looks in comparison with other con-
temporary courts. The index cards of the court judicial protocols are the primary source of in-
formation. The methods are those of quantity- and comparative analysis. 

The results show that theft of copper ore was the most common crime ransacked by the 
court. Other common crimes were (in order): sin of omission, transgression of work directions, 
fights, slander and disdain, trade of stolen ore, failing appearance in court etc. 

Fines were by far the most common sentence followed by shorter imprisonments, gaunt-
lets, loss of right to mine possession, twig beating, loss of work, penal servitude, banishment, 
“wooden horse riding” and finally military transcription. Even though previous research, in the 
field of Swedish specialized courts, is almost non existent evidence confirms great similarities be-
tween the Stora Kopparberget mining court and Sala mining court. This essay will, hopefully, en-
rich our knowledge of specialized courts, of 17th century mining industry and society and let us 
reach a broader understanding of the working conditions of the mountain. 

 
Keywords: 17th century legal history, specialized courts, mining legislation, labour courts, crimes 
and sentences, Stora Kopparberget, Falun, Bergslagen, Sweden. 
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1. INLEDNING  
 
Under 1300- och 1400-talet hade statsmakten i Sverige ännu inte förmått att centralisera och in-
tegrera alla lokala och regionala maktinrättningar.1 Olika sammanslutningar, t.ex. skrån2 eller 
andra intressegemenskaper, formade självständiga samhällen som var lösgjorda från staten. Dessa 
gemenskaper, vilka främst var knutna till ett visst geografiskt område eller bebyggelse, fungerade 
som egna rättsområden med egna lagar, judiciella funktioner och befogenheter, även om ett visst 
kungligt inflytande också utövades. Intressegemenskaperna strävade efter att behålla eller utöka 
sina privilegier gentemot andra grupper.3 I städerna var det skråna som utgjorde denna gemen-
skap. I Bergslagen utgjordes gemenskapen av bergsmännen. Tjänstehjon såsom drängar och pigor 
var i sin tur hänvisade till en gemenskap, vilken bestämdes av deras husbondes tillhörighet, men 
de ingick inte själva i gemenskapen.4

Under 1500-talet växte statsmaktens makt och inflytande.5 Processen, att makt överfördes 
till staten, fortsatte framgent men fortfarande under 1600-talet deltog gemenskapen/menigheten 
aktivt vid tingens verksamhet där de enligt historikern Dag Lindström kunde utöva ett ”avgöran-
de inflytande”6 på den dömande verksamheten. Under 1600-talet skulle dock ämbetsmän och ju-
ridiskt skolade få ett allt större inflytande över rättstillämpningen, något som kan ses som ett vik-
tigt led i kungamaktens och rikets överordnade strävan att uniformera rättvisan.7

Vid Stora Kopparberget fanns enligt Britta Ericsson, historiker, redan under medeltiden ett 
”stadsliknande samhälle”8. I källor från 1347 framgår det också att berget hade en egen rättsin-
stans,9 och fortfarande under 1600-talet fanns en gruvrättslig instans som dömde vid berget. Rät-
ten fungerade enligt historikern Bertil Boëthius som gruvans arbetsledning, förvaltningsmakt och 
hade därtill domsrätt över gruvverksamheten.10

Enligt Björn Furuhagen, historiker, har den rättshistoriska forskningen ofta tenderat att fo-
kusera på ”grova och spektakulära brottstyper som mord, dråp, trolldom och tidelag, ofta utifrån 
hovrätternas källmaterial”11. Genom att fokusera på de högre rättsinstanserna och de grova brot-
ten har vardagsbrottsligheten hamnat i skymundan liksom alla dess triviala småbrott. Furuhagen 
menar att denna vardagsbrottslighet har betydligt mer att berätta för eftervärlden än vad de högre 
instansernas extraordinära uppgifter erbjuder.12 Att därför undersöka gruvrättens juridiska verk-
samhet, att granska rättstillämpningen inom bergsmännens gemenskap, kan vidga våra rättshisto-
riska kunskaper och bidra med nya perspektiv. 

Då den svenska kopparbrytningen var en geografiskt koncentrerad företeelse, knuten till 
fyndigheten vid Stora Kopparberget, var kontroll- och övervakningsmöjligheterna över arbetet, 
arbetarna och avkastningen goda. Intressant i sammanhanget är att Stora Kopparberget är att be-
trakta som Sveriges tidigast utvecklade industriområde.13 Gruvrättens verksamhet som domstol är 
i sammanhanget närmast helt okänd. Inga undersökningar finns som fokuserar på vilka brott som 
gruvrätten rannsakade eller vilka påföljder/straff som utdömdes. Den enda empiriska undersök-
ning som företagits har utförts av Sture Kristiansson som är f.d. arkivchef för Storas centralarkiv. 
Kristianssons studie är tematisk och undersöker frågan om gruvrätten ägnade sig åt strafflind-

                                                 
1 Lindström, Dag (1991) s. 30. 
2 De som innehade burskap. 
3 Lindström, Dag (1991) s. 10 ff. 
4 Lindström, Dag (1991) s. 17. 
5 Lindström, Dag (1991) s. 31. 
6 Lindström, Dag (1991) s. 38. 
7 Lindström, Dag (1991) s. 39. 
8 Ericsson, Britta (1979) s. 50. 
9 Kristiansson, Sture (1996) s. 21. 
10 Boëthius, Bertil (1951) s. 56. 
11 Furuhagen, Björn (1996) s. 29. 
12 Furuhagen, Björn (1996) s. 29. 
13 Åberg, Alf (1978) s. 214. 
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ringar i sina domar. Kristiansson studie baseras på dryga 80 nedslag i gruvrättsprotokollens rätts-
ärenden.14 Våra kunskaper om gruvrätten tycks annars främst härröra från själva bergslagstift-
ningen, inte från rättens praktiska arbete.  

På 1640-talet fick Falun sina stadsrättigheter och blev enligt Sven Daniels Olsson, etnolog 
och museichef för Gruvmuseet vid Stora Kopparberget, snart rikets näst största stad med dryga 
6000 invånare.15 Även om uttalandet påvisar att Falun, med nordiska mått mätt, hade en ansenlig 
folkmängd så tycks Olsson ha glömt att mer ansenliga städer fanns vid de svenska besittningarna 
i Baltikum. Enligt historikern Petri Karonen har det knappast gjorts några undersökningar om 
brottsligheten i Sveriges urbana delar under 1600-talet.16 Den stora koncentrationen av männi-
skor medförde på många håll i landet en större social kontroll än vad människorna på landsbyg-
den upplevde.17  

Enligt idé- och lärdomshistorikern Sten Lindroth kan Stora Kopparbergets storhetstid sägas 
omfatta ungefär sjuttio år, från 1620 och fram till ungefär 1690 med en kulmen kring år 1650.18 
Vid denna tid stod gruvan ensam för två tredjedelar av världsproduktionen av koppar.19 Betydel-
sen av gruvan för den svenska staten går knappast att övervärdera. Historikern Alf Åberg menar 
att gruvan under 1600-talet var Sveriges allra viktigaste skattkammare.20

Efter vad som framförts i det föregående är nu avsikten med denna uppsats är att räta ut 
frågetecken och skapa en inblick i gruvrättens juridiska verksamhet, en verksamhet som bl.a. syf-
tade till att upprätthålla moral och disciplin bland de många arbetarna samt säkerställa att alla ar-
betsföreskrifter och lagar efterlevdes. 
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur Stora Kopparbergets gruvrätt verkade som domstol 
inom gruvgemenskapen mellan åren 1641-1682, utifrån ett fokus på brott och straff. 
 
1.2 Frågeställningar 

 
• Vilka typer av åtalspunkter rannsakades inom den gruvrättsliga gemenskapen mellan åren 

1641-1682?  
• Vilka typer av påföljder utdömdes inom den gruvrättsliga gemenskapen mellan åren 1641-

1682? 
• Hur ser den kvantitativa fördelningen ut mellan de olika åtalspunkterna och mellan de 

olika straffen? 
• Hur gestaltar sig brott- och straffördelningen i komparativ mening, i förhållande till andra 

samtida eller tidsmässigt närliggande domstolar? 
 
1.3 Material och källkritik 
 
I Sverige finns enligt rättshistorikern Kjell Å. Modéer ett rikt rättsmaterial bevarat från 1600-talet 
som i ett internationellt perspektiv är unikt.21 Gruvrättens verksamhet vid Stora Kopparberget 

                                                 
14 Kristiansson, Sture (1996) s. 23. 
15 Olsson, Daniels Sven.  
16 Karonen, Petri (1998) s. 216. 
17 Karonen, Petri (1998) s. 224. 
18 Lindroth, Sten (1955) s. 151. 
19 Seidel, Stefan (1992) s. 7. 
20 Åberg, Alf (1978) s. 213. 
21 Modéer, Kjell Å. (1997)  s. 132. 
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kan följas fr.o.m. 1640-talet genom de bevarade gruvrättsprotokollen.22 Rätten var nämligen obli-
gerad att föra protokoll över vad som beslutades vid tingen.23 Företrädesvis är det den juridiska 
verksamheten som kan följas genom saköresmål24 och överträdelser mot de så kallade gruvartik-
larna.25

Denna studie baseras på ett material bestående av ett kronologiskt register över samtliga 
rättsärenden som nedtecknats i gruvrättens protokoll. Registret upprättades på 1920-talet av hem-
bygdsforskaren-, och tillika postmästaren, Helmer Lagergren (1862-1947). Syftet var att ta fram 
ett underlag till en historieskildring om Stora Kopparbergs Bergslags AB. Enligt Ingrid Neil, arki-
varie på Storas centralarkiv, kom denna historieskildring dock aldrig att färdigställas.26

Ur källkritisk synvinkel förefaller Helmer Lagergren varit mycket noggrann då han upprät-
tat registret. Rättsärendena återges systematiskt och i detalj, ofta med utförliga citat direkt hämta-
de från originalhandlingarna. Förvanskningar tycks inte förekomma och skäl till detta har knap-
past heller funnits. Vid endast ett tillfälle tillkännages en av Lagergrens egna slutsatser, noterad 
efter gruvtinget den 15/9 1659, men ändå väl avskiljd från själva målet. Innebörden i notisen är 
att rätten tycktes döma medlemmar ur den egna socialgruppen (bergsmännen) mildare än dem ur 
lägre skikt. Förmodligen var slutsatsen tänkt att ingå i den historieskildring som Lagergren aldrig 
hann färdigställa. Uppgiften pekar också på att tanken om en bergsmannagemenskap, framförd i 
inledningen, är korrekt. Allt pekar för övrigt på att materialet är korrekt återgivet och tillika kom-
plett. 

Registret är utförligt och innehåller sammanfattningar av samtliga ärenden som gruvrätten 
protokollfört mellan åren 1640 till 1698. Registret återger vanligtvis följande uppgifter: när tinget 
ägde rum, vilka anklagelser som förelåg samt vilka påföljder som blev utdömda. Ibland förekom 
även namnen på de inblandade/berörda, ibland de inblandades antal, titel eller befattning samt 
deras hemvist. Det vanliga är dock att det inte framgår hur många som är inblandade i ett mål 
och inte heller vilken enskild lag eller förbud som överskridits. Det är också relativt vanligt att ett 
rättsärende rymmer flera olika åtalspunkter vilka vanligtvis resulterar i olika typer av påföljder. 
Dessa aspekter kommer dock att behandlas ytterligare i metodavsnittet nedan. 
 
1.4 Metod 
 
I undersökningen används framförallt kvantitativa och komparativa metoder. Samtliga åtalspunk-
ter och påföljder27 har delats in i kategorier, efter deras art, för att kunna summeras och diskute-
ras. Kategorisering och kvantifiering följer en metod som använts av bl.a. Jan Sundin och Björn 
Furuhagen. Metoden innebär att varje enskild straffbar handling räknas även om det ingår flera 
sådana handlingar i ett enskilt mål. Det vanliga är att ett mål innehåller ett brott och en dom, men 
målen kan också innehålla flera åtalspunkter och flera domar om den/de skyldiga begått flera 
brott.28 Furuhagen menar att det kan ”vara lämpligt att presentera brottsligheten som den visar 
sig om man utgår från anklagelserna som de formulerades i domböckerna”29. Principen är alltså 
att varje åtalspunkt och varje dom räknas.30 Denna metod är användbar när det gäller att syn-
liggöra alla straffbelagda handlingar så att brotten inte enbart värderas utifrån den grövsta åtals-
punkten i varje enskilt mål. Att exempelvis bryta mot en gruvdriftsförordning i handling och se-
                                                 
22 Lindroth, Sten (1955) s. 158. 
23 Kongl. stadgar, förordningar, privilegier och resolutioner. (1736) Gruvartiklarna § 4. 
24 Saköre är en fackterm där förleden sak syftar på det som sker inför rätten och efterleden öre avser de böter 
som utdömdes 
25 Lindroth, Sten (1955) s. 158. 
26 Muntlig uppgift av Ingrid Neil, Storas centralarkiv (2004-05-14). 
27 Synonymt används också ibland, något förenklat, termerna brott istället för åtalspunkt och straff istället för 
påföljd. 
28 Furuhagen, Björn (1996) s. 55. 
29 Furuhagen, Björn (1996) s. 61. 
30 Furuhagen, Björn (1996) s. 61. 
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dan vara ohövlig inför rätten vid brottets prövning räknas alltså som två olika överträdelser vilket 
vanligen resulterar i två olika straff (och ibland även flera). 
 Det finns också en praktisk aspekt på valet av metod. Källmaterialet medger nämligen inte 
någon sammanställning av antalet personer som var inblandade i brotts- och straffkategorierna. 
Däremot är det möjligt att följa frekvensen av ett visst brott eller påföljd vid tingen, dvs. hur ofta en 
viss typ av brott eller ett straff återkommer vid gruvrättens domstolssammanträden.  

Sammantaget har 363 åtalspunkter rannsakats mellan 1641-1682. Rannsakningarna har delats 
in i följande kategorier vilka närmare kommer att presenteras i samband med den empiriska un-
dersökningen i kapitel 5.: 
 

• Stöld och handel med stulet gods 
• Arbetsförseelser 
• Ordningsbrott 
• Brott mot domstol eller myndighetsperson 
• Handel och avtal 
• Övriga brott 

 
När det gäller påföljderna redovisas dessa dels i samband med brottskategorierna ovan och dels i 
ett straffsummerande, kvantifierande kapitel. I det förra lyfts exempel på påföljder kopplade till 
särskilda brott fram. I det senare har istället alla påföljder sammanräknats för att påvisa vilka 
straff som gruvrätten dömde ut, och rangordna dem efter deras mängd. Totalt sett är antalet 
åtalspunkter färre än antalet påföljder, 363 mot 400. Förklaringen till detta är att vissa brott var 
belagda med tudelade straff t.ex. en kombination av böter och fängelse el. dylikt. 

Vissa domar ändrades efterhand, vanligen genom mildring men också genom skärpning. 
Denna undersökning avser dock inte att granska straffändringar utan fokuserar helt på det 
domslut som vann laga kraft. I flera fall har ärenden bordlagts, vanligen för vittnens hörande, för 
att sedan tas upp på nytt. De bordlagda ärendenas antal har inte räknats och inte heller friande 
domar. Då detta är en studie om brott och straff är de friande domarna mindre viktiga eftersom 
de innebär att brott varken begåtts, i den mening att någon kunnat knytas till det, eller att någon 
påföljd blivit utdömd. Det kan dock helt kort sägas att antalet friande domar varit försvinnande 
få, närmast räknade på en hand. 

Vad avser den komparativa delen ställs resultaten av undersökningen mot uppgifter från 
andra domstolar. I den mån det är möjligt att frambringa uppgifter från andra specialdomstolar 
har detta eftersträvats, liksom i möjligaste mån försök att finna samtidiga uppgifter, men även 
uppgifter från allmänna domstolar lyfts fram. De domstolar som figurerar i komparativt avseende 
är dels Salas gruvrätt, dels Dannemora bergsting, dels Lysekils hamnrätt, Oland-Frösåkers härads-
rätt samt uppgifter från Göta-, Svea- och Turku högsta domstolar.  

 
1.5 Avgränsningar 
 
Gruvrättsprotokollen kan följas från år 1640 men för att vara säker på att hela året täcks in i pro-
tokollen har 1641 räknats som undersökningens startår. Undersökningens slutår har satts till år 
1682 i samband med att gruvrättens jurisdiktion utvidgades.31 Mer om jurisdiktionen kommer i 
kapitel 4.2.5. Undersökningen täcker alltså den juridiska verksamheten under 41 av de 70 år som 
gruvan hade som sin storhetstid.32

 

                                                 
31 Mer om jurisdiktionens förändring i kapitlet Stora Kopparbergets gruvrätts jurisdiktion under 1600-talet. 
32 Lindroth, Sten (1955) s. 151. 
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1.6 Disposition 
 
Uppsatsen är organiserad enligt en tematisk struktur fördelad på sex kapitel. I kapitel nummer två 
följer en presentation över några bakgrundsfaktorer som på ett eller annat sätt inverkat på Stora 
Kopparbergets rättsäkerhet och därmed på gruvrättens juridiska verksamhet. Framför allt är det 
frågan om demografiska förändringar, delvis framtvingade av staten. Några av faktorerna som 
lyfts fram är asylrätten, tvångsplacerandet av krigsfångar samt arbetstvånget. 

I kapitel tre redogörs för den allmänna rättshistoriska utvecklingen i Sverige, från land-
skapslagarnas tid fram till 1600-talets situation och förhållanden. Genom en presentation av den 
generella rättspraktiska utvecklingen, från ättesamhälle till protestantism och absolutism, placeras 
gruvrätten in ett rättsligt sammanhang som delvis förklarar hur och varför gruvrätten agerade och 
dömde som den gjorde. 

Domstolar kan delas in i två kategorier, dels i allmänna domstolar och dels i specialdomsto-
lar. I det fjärde kapitlet får vi bekanta oss närmare med dessa två indelningar. Då gruvrätter tillhör 
kategorin specialdomstolar ägnas dessa extra stor uppmärksamhet. De allmänna domstolarna ex-
emplifieras i kapitlet dels av en häradsrätt och dels av en högsta domstol. Förutom uppgifter om 
Stora Kopparbergets gruvrätt framförs i specialdomstolskapitlet även uppgifter om Sala silver-
gruvas gruvrätt, om Lysekils hamnrätt samt om Dannemora bergsting. I den mån uppgifter över-
huvudtaget finns som kan definieras som ett forskningsläge kommer informationen att presenteras i 
kapitlet om specialdomstolar. Anledningen till detta är att både teoretiska och praktiska kunska-
pen om gruvrätter, likväl som kunskaperna om specialdomstolar, är närmast obefintliga. Att där-
för lyfta ut uppgifter ur sitt rättsliga sammanhang och exponera dem på annan plats skulle snarare 
missgynna än gynna framställningen.  

Undersökningen över vilka brott som rannsakades och vilka straff utdömdes av Stora 
Kopparbergets gruvrätt mellan 1641-1682 följer i det femte kapitlet. Kapitlet är tematiskt organi-
serat efter de olika brottskategorier33 som utarbetats. Efter en genomgång av de olika brott som 
rannsakats inför gruvrätten, samt de straff som utdömdes för dessa brott, följer en översiktlig 
genomgång över samtliga straff som gruvrätten utdömde under hela undersökningsperioden. Det 
sista kapitlet avslutar uppsatsen med en sammanfattande diskussion där resultaten vävs ihop till 
slutsatser. 
 
2. BAKGRUND 
 
Detta kapitel inleder med att synliggöra några av de förutsättningar/problem som gruvrätten 
hade att hantera i sin juridiska verksamhet. Här möter vi bl.a. företeelser som asylrätten, krigs-
fångar och arbetstvång och vi får reda på varför barn inte var tillåtna att arbeta nere i gruvan. 
Upprinnelsen till situationen hämtas i 1300-talets privilegiebrev och leds vidare fram emot 1700-
talet. 
 
2.1 Behov av arbetskraft, några rättsliga aspekter 
 
Det har inte alltid varit lätt att få tillräckligt med arbetare till bergsbruket, men likafullt var det en 
nödvändighet. För att få fler personer sysselsatta inom bergsnäringen drev kungamakten igenom 
omfattande åtgärder. Asylrätten, eller bergsfriden som den också kallades,34 framträder för första 
gången i källorna genom Västra Bergets privilegiebrev från 1340 samt sju år senare vid Stora 
Kopparberget. Asylrätten har funnits vid alla större bergverk och innebar att dömda brottslingar 
gavs frid vid bergen, förutsatt att de ville och kunde arbeta för sitt uppehälle. Grövre förbrytare 
var dock nekade asylrätt. År 1347 innebar det att asylrätt nekades dem som hade mördat sina her-
                                                 
33 Se närmare 1.4. 
34 Svärd, Bo (1985) s. 7. 
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rar, var förrädare, uppenbara tjuvar eller som kränkt kvinnofriden.35 Under 1500-talet gavs dock 
även svårare förbrytare, så som mördare, frid vid Salaberget där de fick arbeta resten av livet un-
der jord.36

Asylrätten innebar att tillströmningen av arbetare ökade till bergen. De som erhöll asylrätt 
blev samtidigt tvungna att stanna vid de berg som de gjorde till sin hemvist och fick där nöja sig 
med befintliga löne- och arbetsvillkor. Asylrätten upphävdes nämligen om de dömda avvek från 
berget. Rätten räknades då som förverkad, där och vid alla berg, för alltid.37

Under Gustav Vasas regeringsperiod tillämpades fortfarande asylrätten vid bergen men vid 
1560-talets början var tillämpningen obevekligen på tillbakagång.38 Tidvis sjönk avkastningen från 
bergen och det blev betungande att ha gruvdelar39. För att bibehålla metallproduktionen gavs 
bergsmän som förbrutit sig amnesti, t.ex. år 1551, men förutsatt att de höll gruvdelar.40 Asylrätten 
kom dock att i allt större grad ersättas av en annan typ av myndighetsåtgärd, nämligen arbets-
tvånget.41  

Redan 1347 hade fogden och bergmästaren haft rätt att döma över alla lösdrivare som 
fanns vid Stora Kopparberget och i hela Dalarna.42 Fogdarna var, enligt rättshistorikern Christian 
Häthén, ställda under kungens personliga kontroll och i sina instruktioner betonades deras ansvar 
för rättsvårdande och polisiära uppgifter.43 1499 års privilegiebrev skärpte kraven ytterligare. Hä-
danefter skulle ingen kunna njuta ”fred vid berget” om han inte dagligen erbjöd sig att arbeta i 
gruvan. Varje brytning i gruvan föregicks nämligen av att leja arbetare.44 I särskilt hög grad kräv-
des det tillfälliga och okvalificerade grovjobbare.45 Mycket löst folk samlades därför kring gruvan 
för att kiva om förtjänsterna. Konflikter uppstod ofta och kantades enligt Boëthius av ”slagsmål, 
bannskap, Guds förtörnelse och mycken annan osämja”46. 

Ytterligare en kategori människor som utnyttjades till arbetskraft i gruvorna var krigsfångar. 
Från och med 1560-talet och framåt kom många danska,47 polska och ryska krigsfångar att tving-
as tjäna i de svenska gruvorna. Fångarna var allt annat än arbetsvilliga och deras motvilja möttes 
av grymma repressalier. På 1560-talet uppmanade kung Erik XIV en av sina gruvfogdar att var-
ken spara på yxhammaren eller tjärtampen för att läxa upp fångarna.48 Även kung Karl IX yttrade 
sig till gruvfogden och menade att: 

 
Om de icke hålle sig stilla och arbeta, låter konungen slå huvudet sönder på var och en 
av dem. Det måge du fritt förlåta dig till och befalla dig, att du sticker dem i sidan med 
knävelspjut om de ställa sig motvilliga, om du än skulle slå ihjäl en af dem skadar det 
föga, på det att de andre tage sky före.49

 
Fångarnas antal växte och år 1700 menade landshövdingen i Falun att de var så många till antalet 
att ”de med säkerhet intet kunna bevakas”50. Fångarnas och krigsfångarnas närvaro medförde att 
bevakningen vid gruvan ständigt var en viktig fråga.51 Fångarna bevakades, åtminstone vid Sala 
                                                 
35 Boëthius, Bertil (1951) s. 58. 
36 Svärd, Bo (1985) s. 7. 
37 Boëthius, Bertil (1951) s. 61. 
38 Boëthius, Bertil (1951) s. 58 f. 
39 Troligtvis avses korporativa andelar av gruvan. 
40 Boëthius, Bertil (1951) s. 90. 
41 Boëthius, Bertil (1951) s. 59. 
42 Boëthius, Bertil (1951) s. 59. 
43 Häthén, Christian (2004) s. 85. 
44 Boëthius, Bertil (1951) s. 59. 
45 Boëthius, Bertil (1951) s. 167. 
46 Boëthius, Bertil (1951) s. 167. 
47 Svärd, Bo (1985) s. 7. 
48 Boëthius, Bertil (1951) s. 160. 
49 Citerat från Svärd, Bo (1985) s. 9. 
50 Boëthius, Bertil (1951) s. 161. 
51 Boëthius, Bertil (1951) s. 161. 
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gruva, av landsknektar som var tillsatta som vakter. Landsknektarna var kända för sin råhet och 
det var inte alls ovanligt att de själva ställdes inför rätta och dömdes till arbete nere i gruvan.52  

En annan konsekvens av att behovet av arbetskraft var så stor blev att somliga bergsmans-
drängar sade upp sina ordinarie tjänster och istället tog sig fram genom tillfälliga arbeten i gruvan. 
Detta ledde enligt Boëthius till ”lättja och självsvåld”53. För att stävja underlåtenheten ville gruv-
rätten stänga av löst folk från gruvan och få dem utskrivna till knektar. Därför var gruvdrängarna 
ständigt nödda att inställa sig till gruvarbetet för att inte klassas som lösdrivare.54 Olof Naucler 
betraktade gruvarbetarens lott år 1702 och menade att det är ”drägligare att gå i krigstjänst än att 
våga livet under de farliga klippblocken som lika saklöst krossa de oförvägna och de försiktiga, de 
redliga och de brottsliga”55. 

Att behovet av arbetskraft var trängande har framgått av det föregående men trots att be-
hovet av arbetskraft var stort så tilläts ändå inte minderåriga att delta i gruvarbetet. Anledningen 
till att barn inte fick arbeta nere i gruvan sades år 1680 vara att de ”föröva där neder stort tyve-
ri”56. Det tycks sammantaget ha funnits många faktorer som tyngde den rättsutövande myndighe-
ten vid gruvan. 
 
3. RÄTTSHISTORISK UTVECKLING 
 
Detta kapitel utgör en exposé över den svenska rättshistoriens generella utveckling från medeltid 
fram till, och genom, 1600-talet. Syftet är att belysa det rättshistoriska klimat och sammanhang 
som gruvrätten växte fram i och präglades av. Framställningen leds i nästa kapitel över till de 
straffrättslig strömningar som dominerade under 1600-talet. 

Under 1500- och 1600-talen kom religionsfrågan att bli en stark motor i den svenska rätts-
utvecklingen. Den kanoniska57 rättens herravälde bröts och nya rättsliga system växte fram. En 
koncentrerad och effektivare maktutövning, pådrivet av enväldets kungar, bidrog till framväxten 
av centrala myndigheter och ämbetsverk.58 Sverige skulle komma att bli ett av Europas mest cent-
raliserade länder vid början av 1600-talet.59 Kampen mellan katoliker och protestanter bidrog 
samtidigt till en skärpt ortodoxi där Bibelns straffbud i rättslig mening snart kom att uppfattas 
som bokstavligt bindande.60

Enligt Martin Luther var det staten och inte kyrkan som skulle säkra den samhälleliga fri-
den och straffa begångna brott. Sveriges övergång till protestantismen drev därför igång en rätts-
lig reformrörelse. De rättsliga instanserna fick hädanefter till uppgift att både straffa syndare men 
också att fostra människorna till goda dygder.61 Enligt rättshistorikern Erland Aspelin känneteck-
nades den protestantiska kyrkans syn på straffet dock ”inte av mildhet”62. 

Fostran och tukt gick hand i hand.63 Genom religionen fostrades medborgarna bl.a. att 
strikt lyda överheten, inte för att det var rättvist utan för att det var Guds vilja och lag.64 1600-
talssamhället var rättsligt uppdelat så att varje stånd hade sin egen domstol. Förvecklingar kunde 
därmed lösas inom stånden av ståndens egna representanter.65 Principen för rättstillämpningen 

                                                 
52 Svärd, Bo (1985) s. 10. 
53 Boëthius, Bertil (1951) s. 168. 
54 Boëthius, Bertil (1951) s. 168. 
55 Boëthius, Bertil (1951) s. 170 
56 Citerat från Boëthius, Bertil (1951) s. 172 
57 Dvs. den katolska kyrkans rättssystem, känt i Sverige sedan medeltiden.  
58 Häthén, Christian (2004) s. 53. 
59 Karonen, Petri (1998) s. 216. 
60 Häthén, Christian (2004) s. 53. 
61 Häthén, Christian (2004) s. 60 f. 
62 Aspelin, Erland (1999) s. 111. 
63 Furuhagen, Björn (1996) s. 24. 
64 Häthén, Christian (2004) s. 65. 
65 Modéer, Kjell Å. (1997) s. 127. 
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kan sammanfattas av parollen att ”Envar skall dömas av sina likar”66. För bönderna innebar det 
rannsakning i häradsrätterna, prästerna rannsakades i domkapitlen och adelsmännen i hovrätter-
na. Hovrätterna fungerade också som överrätter till de allmänna domstolarna.67 I denna under-
sökning är det domstolen för bergsmännens gemenskapskrets som kommer att undersökas. 

Häradsrätterna var alltså landsbygdens domstolar. Städerna hade istället dömande rådhus-
rätter68, som i sin förvaltningsroll kallades för magistrat. I vissa större städer fanns det också en 
underdomstol som kallades kämnärsrätt vilken dömde i lindriga brottmål men som även rannsa-
kade grövre brottmål.69

På 1600-talet uppbars den svenska rättspraxisen av tre grundpelare. Den första pelaren var 
tilltron till den förhärskande reformerta teologin. Rättsligt uttryckt handlade det bl.a. om att styr-
ka den lutherska statsreligionen samt att bejaka det gamla testamentet och då särskilt Mose lag. 
Den andra pelaren utgjordes av den romerska rätten och då särskilt den tysk-romerska rätten.70 
Den romerska rätten har också kommit att kallas för statens lag, till skillnad från lokalsamhällets 
lag. Lokalsamhällets lag betonar i hög grad förlikning och försoning medan statens lag betonar 
bestraffning.71 Den tredje och sista pelaren var den s.k. naturrätten, vars innebörd och legitimitet 
uppbars av dess allmänna acceptans och tillämpning bland de breda massorna.72 Naturrätten fick, 
enligt juristen Ivar Strahl, ett uppsving under 1600-talet som en reaktion mot furstarnas rättsliga 
godtycke. Det ansågs att ett skydd behövdes för medborgarna. Under början av 1600-talet ut-
vecklade därför rättsfilosofen Hugo Grotius en lära som hävdade att vissa rättsregler hör samman 
med människans natur. Därmed är de också orubbliga, t.o.m. oberoende av Guds existens. Rätts-
ligt innebar det att rannsakning helt och fullt skulle ske efter förnuftet.73

Samtidigt som de kontinentaleuropeiska rättsinfluenserna, ovan, hade stor inverkan på Sve-
rige så bidrog också svensk rätt till att utveckla andra länders rättskulturer. Som stormakt kom 
Sverige att bli ett föregångsland, inte minst i utvecklandet av specialdomstolar. Särskilt har militä-
ra domstolar, handelsrätter och sjölagar lyfts fram som rättsliga bidrag till kontinenten.74 En när-
mare presentation av specialdomstolsväsendet följer i kapitlet Specialdomstolar75, men redan här 
kan det nämnas att 1600-talet var en tidpunkt då det tillkom en rad olika specialdomstolar i vårt 
land. Vissa persongrupper föll under specialdomstolarnas jurisdiktion, samtidigt begränsades 
domstolarnas jurisdiktion till vissa typer av mål.76

Teoretiskt och praktiskt kom straffrätten dock inte att genomgå särskilt stora förändringar 
under 1600-talet enligt Häthén. Domstolarna tillämpade överlag en mycket ålderdomlig och 
pragmatisk rättspraxis. De dömde på premisser som de ansåg lämpliga och kände sig sällan 
bundna av lagens exakta lydelse.77 Domstolarna förhöll sig inte bara till den skrivna rätten utan 
rättsförhållandena präglades även av den så kallat levande rätten som innebar att också äldre lagar 
kunde åberopas liksom Bibeln, utländska rättsregler o.s.v. En striktare rättstillämpning ersatte 
dock den levande rätten på 1680-talet.78 Under 1700-talet påbörjades sedermera en humanisering 
av straffrätten.79

 

                                                 
66 Modéer, Kjell Å. (1997) s. 121. 
67 Modéer, Kjell Å. (1997) s. 127. 
68 Även kallade rådstugurätter. 
69 Modéer, Kjell Å. (1997) s. 122. 
70 Modéer, Kjell Å. (1997) s. 91. 
71 Furuhagen, Björn (1996) s. 21. 
72 Modéer, Kjell Å. (1997) s. 91. 
73 Strahl, Ivar (1991) s. 45 f. 
74 Modéer, Kjell Å. (1997) s. 81. 
75 Se närmare kapitel 4.2. 
76 Modéer, Kjell Å. (1997) s. 128 f. 
77 Häthén, Christian (2004) s. 72. 
78 Modéer, Kjell Å. (1997) s. 92 f. 
79 Furuhagen, Björn (1996) s. 25. 
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3.1 Straffrätt 
 
Bestraffningssystemet var ursprungligen tänkt att fylla två funktioner, dels att ge kompensation 
till den som drabbats och dels vara vedergällande.80  Senare i historien betonades även straffets 
avskräckande funktion och fr.o.m. upplysningstiden blev skyddsfunktionen, enligt idéhistorikern 
Michel Foucault, nära knutet till de långa fängelsestraff som avlägsnade den dömde från det all-
männa rummet.81

På högmedeltiden utgick reglerna främst från kompensationstanken, att den/de skyldiga 
skulle ersätta den skada eller förlust som de vållat.82 Straffen var milda och både strafflindringar 
och förlikningar var vanliga.83 Böter kom därför att bli det vanligaste straffet under medeltiden 
och straffet utdömdes både vid lindriga brott men också vid många grova förbrytelser. Både 
rättssamhället och kungen gjorde anspråk på delar av böterna och detta har förmodligen bidragit 
till att bötesstraffet blev så vanligt. Bötesskalor kom snart också att utvecklas, med fasta taxor ef-
ter brottens svårighetsgrad. Andra viktiga straff under medeltiden var kroppsstraff, dödsstraff 
och fredlöshet. Dödsstraff och fredlöshet hade tillämpats redan i den allra tidigaste rättshistori-
en.84 Svårare brott straffades under medeltiden ytterst hårt och särskilt illa var det för personer 
med dåligt rykte vilka behandlades med än större stränghet.85

Det var dock först under senare tid som en mer renodlad bestraffningstillämpning kom att 
växa fram, delvis på förlikningarnas bekostnad. Lagtexterna kom starkt att påverkas av kyrkan 
och Bibelns vedergällningsprincip, öga för öga tand för tand.86 Men tanken på förlåtelse och bot-
göring fanns också i kyrkans strafftanke.87

Efter 1500-talets reformation kom Bibelns straffregler att få än större roll även inom den 
världsliga straffrätten. Vissa brott såsom mord, hädelse, uppenbart äktenskapsbrott, våldtäkt, 
blodskam, tidelag och liknande kom hädanefter att ses som ”urbota” vilket innebar att den skyl-
dige ansågs som oförbätterlig, bortom förlikningsmöjlighet. Böter kunde därför inte användas 
som straff utan dödsstraffet blev den enda utvägen.88

I praktiken fortsatte domstolarna dock att kompromissa och förlika under hela 1500-talet. 
Landslagen stod fortfarande ganska långt ifrån Bibelns hårdföra linje. Då landslagen på nytt stad-
fästes 1608 tillkom dock ett supplement med en rad citat från Bibeln. Lagen fick därigenom po-
tential att genomgå en straffrättslig brutalisering.89

1600-talet kom att kännetecknas av en utomordentligt brutal straffverkställning präglad av 
den teokratiska tanken på vedergällning. Den enväldiga staten gav uttryck för sin makt genom att 
straffa. Tortyr förekom både vid rannsakningar och som straff för brott. Bestraffningen utfördes 
ofta offentligt, som ett skådespel för folket med avskräckande syfte.90 En av de ledande straffide-
ologierna under 1600-talet var att ”plågan i straffet förbättrade den brottsliges karaktär och ut-
släckte hans drift till brott”91. Den drabbades nytta av bestraffningen skulle därefter ses till.92 Det 
var inte bara de grova brotten som fick skärpta straff under denna period. Bötesnedsättningarna 
blev under århundradet ovanligare samtidigt som kroppsstraffen blev vanligare.93 Under 1600-

                                                 
80 Häthén, Christian (2004) s. 44. 
81 Foucault, Michel (2003) s. 11. 
82 Häthén, Christian (2004) s. 44. 
83 Furuhagen, Björn (1996) s. 22. 
84 Aspelin, Erland (1999) s. 108 ff. 
85 Furuhagen, Björn (1996) s. 22. 
86 Häthén, Christian (2004) s. 44 ff. 
87 Aspelin, Erland (1999) s. 109. 
88 Häthén, Christian (2004) s. 99 ff. 
89 Häthén, Christian (2004) s. 100 ff. 
90 Häthén, Christian (2004) s. 72. 
91 Häthén, Christian (2004) s. 73. 
92 Häthén, Christian (2004) s. 73. 
93 Furuhagen, Björn (1996) s. 23. 
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talet skärptes även inställningen till tiggare, luffare och andra lösdrivare.94 Handlingar som tidiga-
re inte alls straffats kom dessutom att bli belagda med dödstraff.95 Skamstraff förekom under hela 
1600-talet och tillämpades t.ex. genom att sätta de dömda i stocken utanför kyrkan. Vid slutet av 
1600-talet började stympningar dock att försvinna som straff men däremot fortsatte prygelstraf-
fen att tillämpas ännu en tid, framförallt som omvandlingsstraff när böter inte betalades.96

De lägre domstolsinstanserna visade ett stort motstånd mot de brutala straffsatserna som 
infördes men blev ändå tvingade att följa de nya reglerna.97 Underrätterna var nämligen förplikti-
gade att strikt och bokstavstroget rätta sig efter lagens exakta formuleringar. Överrätterna hade 
dock möjligheten att mildra stränga straff. Det var nämligen ideologiskt viktigt att nåden skulle 
komma från ovan eftersom detta demonstrerade och stärkte överhetens roll. Fr.o.m. 1680-talet 
var det dock bara kungen som tilläts mildra straffen för samhällets grövsta brott.98

Motståndet mot överdriven tillämpning av dödsstraff, tillsammans med de mildringar som i 
praktiken utdömdes vid överinstanserna, underminerade lagen. Detta resulterade i att drottning 
Kristina, i en straffordning från 1653, påbjöd en något mildare tillämpning av de strängaste straff-
fen. Vissa dödsstraff kom t.ex. att ersättas med gatlopp medan andra blev omvandlade till böter 
eller tvångsarbete.99 Gatlopp var överlag ett vanligt kroppsstraff under 1600-talet.100 Lagarnas 
brutala straffsatser kom på det hela taget att innebära en skärpning av straffsatserna, men inte i 
den omfattning som forskare tidigare har antagit enligt Häthén. Ett påtagligt undantag utgör dock 
häxprocesserna under 1500- och 1600-talet.101  

Sammanfattningsvis präglades 1500- och 1600-talet av kvardröjande rättsliga mönster.102 
Furuhagen har i en undersökning av rättstillämpningen vid häradsrätter och sockenting (1730-
1800) dragit slutsatsen att förlikningsrättvisan dröjde sig kvar även under 1700-talet, även om viss 
åtstramning också följde.103 Den övergripande bilden visar dock en långsiktig förändring, från 
medeltiden mot 1700-talet där en lokal, anpassbar och konfliktlösande rättvisa övergår i en mer 
förstatligad, professionaliserad och bestraffande rättvisa.104

 
4. ALLMÄNNA DOMSTOLAR OCH SPECIALDOMSTOLAR 
 
Domstolar kan delas in i två kategorier efter deras befogenheter. Dels finns allmänna domstolar, 
vilka har rätt att döma i alla slags mål, utom de som av särskilda anledningar är undantagna, och 
dels finns specialdomstolar vars befogenheter endast sträcker sig till vissa typer av mål. Gruvrät-
ter hör till kategorin specialdomstolar, en kategori som även inrymmer rättsinstanser som krigs-
rätter, gränstullrätter, hamnrätter,105 akademiska rätter o.s.v.106

Sedan medeltiden och under den tidigmoderna tiden hade våldsbrottsligheten, speciellt 
dråp och mord, minskat i samhället. Denna trend gäller såväl i Sverige som i andra europeiska 
länder. Stöld och andra egendomsbrott har i Sverige, till skillnad mot övriga Europa, alltid utgjort 
en liten del av den uppmärksammade brottsligheten. Under 1600-talet befattade sig de svenska 
domstolarna i hög grad med frågor kring ordning, moral och religion. Men vid 1700-talet skedde 
en förskjutning då rättsärendena kom att få allt mer ekonomisk karaktär, om äganderättsliga frå-

                                                 
94 Häthén, Christian (2004) s. 80. 
95 Häthén, Christian (2004) s. 105. 
96 Aspelin, Erland (1999) s. 112. 
97 Häthén, Christian (2004) s. 105. 
98 Modéer, Kjell Å. (1997) s. 125 f. 
99 Häthén, Christian (2004) s. 108. 
100 Kristiansson, Sture (1996) s. 24 
101 Häthén, Christian (2004) s. 108 f. 
102 Häthén, Christian (2004) s. 112. 
103 Furuhagen, Björn (1996) s. 148. 
104 Furuhagen, Björn (1996) s. 21. 
105 Nordisk familjebok, band 6 (1907) sökord Domstol. 
106 Modéer, Kjell Å. (1997) s. 128. 
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gor eller om privaträttsliga avtal.107 Vad 1600-talsförhållandena innebar i praktiken, för olika 
domstolar, fördjupas av det fortsatta. 
 
4.1 Allmänna domstolar 
 
Nedan presenteras två allmänna domstolsinstansers rättspraktiska verksamhet så som den tar sig 
uttryck i avseendena brott och straff. Rättsinstanserna är dels häradsrätten vid Oland-Frösåker i 
Uppland och dels Göta- Svea- och Turku högsta domstolar. 
 
4.1.1 Häradsrätten vid Oland-Frösåker 
 
Furuhagen har genomfört en rättshistorisk undersökning om häradsrätten vid Oland-Frösåker, 
nordöstra Uppland, mellan åren 1730-1789.108 Det vanligaste brottet vid denna häradsrätt, utifrån 
uppgifter i saköreslängder109, var brott mot domstolen. Hela 30 % av alla domar var brott mot 
domstolen. Det kunde röra sig om två typer, dels att någon part (kärande, svarande eller vittnen) 
inte inställde sig, dels att de uppträdde olämpligt. Det vanligaste i denna kategori var dock frånva-
ron.110 Under 1600- och 1700-talen var domstolsfrånvaro ett vanligt brott vid domstolar i hela 
Norden.111 Det näst vanligaste brottet vid Oland-Frösåkers häradsrätt, drygt 20 % av brotten, var 
brott mot moral. Brott mot moral syftade på äktenskaplig samlevnad och sexuella relationer. Det 
tredje vanligaste brottet, knappa 20 %, var brott mot ordning. Denna kategori innefattar fylleri, 
våld och förtal. Det var dock inte så vanligt att dömas för fylleri som för våld eller förtal. Kvarva-
rande 30 procent av häradsrättens brott fördelades, i fallande ordning, mellan regleringar, egen-
domsbrott, pålagor och brott mot kyrkan. Furuhagen har därtill också gjort en blandgrupp kallad 
”övriga brott” som uppgår till 10 % av brotten.112 Brott mot regleringar utgjorde i snitt ca 10 % 
av alla domarna men då många dömdes samfällt så torde kategorin i personantal räknat stå för 
närmare 15-20 % av de dömda. Egendomsbrotten i sin tur inkluderar brott som stölder och snat-
terier, åverkan och skadegörelse. Synen på åverkan var relativt tolerant men den som stal straffa-
des och föraktades hårt. Egendomsbrotten uppgick till ungefär 4-5 % av häradsrätternas do-
mar.113

 Varje straffsats var noggrant reglerad i lagen och det vanligaste straffet vid häradsrätterna 
var böter. Furuhagen har inte funnit att några av dessa bötesbelopp under loppet av undersök-
ningsperioden skulle ha reducerats. Beloppen kunde dock variera avsevärt beroende på hur allvar-
ligt brottet var. Den någorlunda milda rättskipningen som häradsrätterna uppvisar kunde ibland 
vändas till hård vedergällning. Snatteri kunde leda till 1-10 daler silvermynts (dsm) böter medan 
stöld kunde dömas till 100 dsm. En oxe kostade som jämförelse 15 dsm år 1735.114 Den milda 
och överseende attityden till snatteri stod alltså i bjärt kontrast till brottet stöld där straffen var 
grymma.115 Den som inte kunde betala sina böter fick beloppet omvandlat till ett kroppsstraff. 
Detta innebar att de fattiga i större grad fick böta med sin egen kropp.116 Vid grova våldsbrott 
kunde häradsrätten inte acceptera en förlikning vilket dock var vanligt vid lättare våldsbrott.117

Brotten mot domstol, vilket var det vanligaste brottet inför häradsrätten, ledde alltid omgå-
ende till en fällande dom vare sig den dömde närvarade eller ej. Alkoholkonsumtionen kan troli-
                                                 
107 Furuhagen, Björn (1996) s. 26. 
108 Furuhagen, Björn (1996) s. 30. 
109 Saköreslängder är en förteckning över dem som blivit dömda. 
110 Furuhagen, Björn (1996) s. 55. 
111 Furuhagen, Björn (1996) s. 80. 
112 Furuhagen, Björn (1996) s. 55 f. 
113 Furuhagen, Björn (1996) s. 66 ff. 
114 Furuhagen, Björn (1996) s. 62. 
115 Furuhagen, Björn (1996) s. 72. 
116 Furuhagen, Björn (1996) s. 63. 
117 Furuhagen, Björn (1996) s. 78. 
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gen förklara en stor del av brotten inför domstolen t.ex. förolämpningar, svordomar och våld. 
Många av dessa brott var heller inte riktade mot domstolen utan mot den andra parten i rätte-
gången.118

Av källorna framgår det sällan hur brotten uppdagades eller vem som drog igång processen 
mot den åtalade. Under 1700-talet drev brottsoffren oftast själva rättegångarna och inte som idag 
med hjälp av en åklagare. Under 1600-talet var mönstren likartade och det var endast vid grova 
brottmål eller vid brott riktade mot centralmakten som ämbetsmännen själva drev processen.119

 
4.1.2 Göta- Svea- och Turku högsta domstolar 
 
Högsta domstolen var den högsta rättsliga instansen under 1600-talet, precis som den är idag. Pe-
tri Karonen har undersökt rättstillämpningen vid Göta-, Svea- och Turku högsta domstolar mel-
lan åren 1635-1653. Av de brottsrubriceringar som underrätterna hänsköt till HD utgjordes minst 
40 % av tjuvnader vilket gör detta brott till det vanligaste vid denna högsta instans. På andra plats 
kom sexualbrott och då främst otrohetsbrott och på tredje plats kom våldsbrotten.120

Till skillnad från de lägre rättsinstanserna så sänkte högsta domstolarna vanligtvis straffen 
radikalt mot vad lagen föreskrev. Det vanligaste straffet som utdömdes var därför böter. Vid en 
sammanräkning, då frikännanden och mål utan domslut exkluderats, visar det sig att bötesstraffet 
stod för 75 % av alla faktiska straff. Dödsstraff stod för 11 % av HD:s domar medan kropps-
straff och kroppsstraff kombinerat med förvisning bägge uppgick till vardera fyra procent. För-
visning stod för två procent av straffen liksom straffet fängelse och kategorin andra straff.121

 
4.2 Specialdomstolar 
 
Nedan lyfts några specialdomstolar fram som jämförelser gentemot Stora Kopparbergets gruv-
rätt. I den mån rättshistoriska undersökningar företagits vid dessa instanser, med fokus på brott 
och straff, presenteras resultaten nedan som ett forskningsläge. Dessutom synliggörs även speci-
aldomstolarnas organisation och nischade jurisdiktion i kapitlet. Två domstolar har valts ut därför 
att de äger samtidighet med gruvrätten vid Stora Kopparberget, åtminstone under andra halvan 
av 1600-talet. De två är gruvrätten vid Sala silvergruva samt Lysekils hamnrätt. Därtill har även 
uppgifter från Dannemora bergsting, från mitten av 1700-talet, lyfts fram. Dannemora bergsting 
har, i likhet med gruvrätten vid Sala, flera gemensamma drag med Stora Kopparbergets gruvrätt, 
vilket förhoppningsvis kommer att framgå av det fortsatta.  
 Efter introduktionen av dessa tre specialdomstolar presenteras även Stora Kopparbergets 
gruvrätt och den rättsutveckling som skett vid berget. Därefter undersöks och redogörs för den 
speciallagstiftning som Stora Kopparbergets gruvrätt primärt dömde utifrån på 1600-talet, nämli-
gen gruvartiklarna. 
 
4.2.1 Rättsinstansen vid Sala silvergruva 
 
Sala silvergruva hade sin storhetstid mellan åren 1538 och 1548.122 Vid gruvan fanns, precis som 
vid Stora Kopparberget, en gruvrättslig instans. Enligt historikern Petrus Norberg hade Sten Stu-
re i sina privilegier från 1512 stadfäst att en gruvrätt skulle skipa lag och rätt vid Salas gruva.123 
Gruvrättens främsta uppgift var för övrigt att förvalta silvergruvan och arbetet som bedrevs i 

                                                 
118 Furuhagen, Björn (1996) s. 80 ff. 
119 Furuhagen, Björn (1996) s. 83 f. 
120 Karonen, Petri (1998) s. 220 f. 
121 Karonen, Petri (1998) s. 225 ff. 
122 Boëthius, Bertil (1951) s. 88. 
123 Norberg, Petrus (1978) s. 183. 
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den.124 Rättens jurisdiktion begränsades sedan begynnelsen, liksom under 1600-talet, till gruvans 
och gruvdriftens område. Övriga rättsfall hänvisades istället till stadens rådstugurätt. Precis som 
vid Stora Kopparberget gällde hänvisningen även grövre brott. Svårare gruvrättsfall hänvisades då 
till Bergskollegiet.125

Bergskollegiet var en rättslig överinstans till alla Sveriges gruvrätter som fick sina fullständi-
ga instruktioner 1634 men då under namnet Generalbergsamtet. Namnet Bergskollegium möter 
först år 1649.126 Bergskollegiet fungerade både som domstol och förvaltningsmyndighet, 127 och 
inom kollegiet sammanföll både en bergsteknisk kunskap med en juridisk.128 Kollegiet bestod, en-
ligt rättshistorikern Hugo Digman, av en guvernör och sex ledamöter.129 Bergmästaren var leda-
mot i Bergskollegiet och det var bergskollegiet som tillsatte den förste auktoriserade bergmästa-
ren vid Stora Kopparberget.130  

I Sala fanns en påtaglig konflikt mellan gruvrätten och ortens rådhusrätt och rätterna drog 
allt annat än jämnt. Ofta grep de in på varandras områden och mellan dem pågick, enligt Nor-
berg, ”en ständig dragkamp”.131 Stadens rätt ansåg sig stå högre i rang än gruvans eftersom den 
hade rätt att döma i de grövre mål som gruvan var tvungen att lämna vidare. Överlag tog Bergs-
kollegiet dock gruvrättens parti gentemot rådhusrätten och verkade snarare för att utöka gruvrät-
tens makt än att inskränka den.132

Då rätten bildades på 1500-talet bestod den av en nämnd om tolv ledamöter vars antal ge-
nom årens lopp bestod. Som ordförande i rätten satt ömsom fogden, ömsom åldermannen och 
ömsom bergmästaren. Även rotemästaren anges ibland som rättens ordförande. Det råder över-
lag oenighet i de bevarade handlingarna om vem som verkligen var instansens rättmätige ordfö-
rande eller domare.133 De tolv ledamöterna, äldste eller edsvurna som de också kallades, var för-
utom bisittare i domstolen även gruvans föreståndare. Två och två per vecka övervakade de arbe-
tet i gruvan under hela arbetstiden. Detta gjorde dem synnerligen insatta i verksamheten.134 Att 
vara edsvuren var ett hedersuppdrag men samtidigt en arbetstyngd syssla vilket medförde att den 
inte heller var särskilt eftertraktad.135 På 1730-talet, strax innan Salas gruvrätt avskaffades, mins-
kades bisittarnas antal från tolv till sex.136  

Rätten fortsatte sin verksamhet under 1600-talet och i och med stadsprivilegierna 1624 be-
kräftades dess position ytterligare. Det skulle dock dröja fram till 1652 innan gruvrätten sattes i 
regelbunden funktion och det är först vid tiden därefter som det finns ordentliga protokoll upp-
rättade och bevarade. Gruvrätten vid Sala höll fortsättningsvis gruvting minst en gång i veckan 
och de bevarade protokollen visar att bergmästaren hädanefter var rättens ordförande.137 Berg-
mästaren var, dessutom, högsta chef för gruvan och det var hans ansvar att arbete och brytning 
fungerade säkert, både för gruvans fortbestånd och för arbetarna.138 Då bergmästaren var bort-
rest fungerade geschwornern139 som hans ställföreträdare. Gruvrättens ordförande var dock så 
viktig att hans frånvaro ofta innebar att det inte gick att fatta några beslut i rätten. Om ett ärende 

                                                 
124 Norberg, Petrus (1978) s. 215. 
125 Norberg, Petrus (1978) s. 183 ff. 
126 Boëthius, Bertil (1951) s. 151. 
127 Häthén, Christian (2004) s. 95. 
128 Kristiansson, Sture (1996) s. 21. 
129 Digman, Hugo (1953) s. 16. 
130 Ericsson, Britta (1979) s. 49. 
131 Norberg, Petrus (1978) s. 194. 
132 Norberg, Petrus (1978) s. 202 f. 
133 Norberg, Petrus (1978) s. 183 f. 
134 Norberg, Petrus (1978) s. 193. 
135 Norberg, Petrus (1978) s. 217. 
136 Norberg, Petrus (1978) s. 194. 
137 Norberg, Petrus (1978) s. 183 ff. 
138 Norberg, Petrus (1978) s. 188. 
139 Geschworner är titeln på en gruvtekniskt sakkunnig ledare. 
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verkligen avgjordes under bortavaron underrättades bergmästaren skriftligen och beslutet verk-
ställdes först efter hans hemkomst och godkännande.140

1624 fastställdes Salas gruvordning, utfärdad av Gustav II Adolf. Gruvrätten hade hädanef-
ter att förhålla sig till förordningen då de skipade rätt på gruvtinget.141 I gruvordningens paragra-
fer står t.ex. att läsa att allt ”bannande och svärjande och annan Guds förtörnelse så väl ovan som 
nedre i gruvan”142 var förbjuden. Paragrafer finns också som behandlar t.ex. sakören, tjuveri och 
försummelse. Gruvordningen var provisoriskt upprättad men kom aldrig att ersättas med någon 
annan trots att Bergskollegiet återkommande beklagade sig över den.143 Sala gruvrätt kom därför i 
vissa mål, t.ex. vid dömande av gruvdrängar, att rätta sig efter kopparbergsordningen. Trots att 
inga gruvartiklar fanns vid Sala så hänvisades ofta till sådana. En långdragen process, synlig redan 
1647, drevs av Bergskollegiet för att ge Sala egna gruvartiklar. Fortfarande 1719 framhölls ärendet 
på Salas gruvting men likväl kom aldrig några gruvartiklar att utarbetas.144 Gruvrätten hade till sitt 
förfogande ett fängelse (kallat kistan) som enligt Norberg alltid funnits vid gruvan och förmodli-
gen ombyggts eller nybyggts vid ett flertal tillfällen. Bl.a. lät rätten uppföra en ny sådan kista 
1667.145

Det vanligaste brottet inför Salas gruvrätt var olika former av silverstölder. Dryckenskap 
och slagsmål under arbetet var andra vanliga mål liksom arbetsförsummelser. Straffet blev ofta 
böter. Andra vanliga straff var halsjärn, kista och gatlopp. De som inte kunde betala sina böter 
sattes i kistan, i halsjärn eller fick plikta ”rygghuden” alternativt rida på trähästen.146 Trähästen var 
ett straffredskap som främst räknades som ett skamstraff men som också innebar lindrigare smär-
ta. Trähästen bestod av en bjälke på vilken den straffade skulle sitta gränsle, ibland med tyngder i 
fötterna. I Göteborg var trähästen enligt historikern Sören Skarback nästan två meter hög, hade 
symboliska åsneöron, en svans och fyra träben. Vanligen användes detta straff främst för relativt 
lindriga förseelser.147

Norberg ger några exempel från Sala gruvrätt där fängelsestraff utdömdes. Ett av dessa 
fängelsestraff varade i fyra dagar, ett annat i fjorton dagar, och vanligen inkluderade de en kost på 
vatten och bröd.148 Fängelse vid vatten och bröd uppfattades inte som ett frihetsstraff utan som 
ett kroppsstraff. Själva straffet låg nämligen inte i att vara inlåst, eftersom det vanligen inte var 
frågan om någon längre tids inspärrning, utan istället i den svält som medföljde av kosten.149 För 
vissa brott utdömdes istället gatlopp. Inför ett gatlopp inskaffades spön att aga den skyldige med. 
Samtliga gruvarbetare ställde upp sig på två led och med sina spön piskades brottslingen på sin 
bara rygg. En resa innebar att den skyldige sprang en sträcka igenom leden. Flera resor innebar 
tvånget att vända och springa tillbaka ytterligare vändor. Allt upp till sex gatlopp omnämns i en 
kunglig förordning från 1684. Eftersom de löpande skrek högt av smärtor lejdes, åtminstone vid 
Sala gruva, en trumslagare för att överrösta ljuden. De som förde spöna slog hårdare eller lindri-
gare beroende på deras inställning till den dömde eller till brottet.150

För smärre stölder utdömde Sala gruvrätt gatlopp medan stölder av silverbly ”med olaga 
drivning” i Salas gruvordning var belagt med dödsstraff. Vanligen lindrades dock straffen, särskilt 
mot slutet av 1600-talet. Dödsdomar hänvisades alltid till högre domstol för rannsakning där 
lindringar allt som oftast utdömdes.151 Lockelsen att knycka silver och malm och sälja till mark-

                                                 
140 Norberg, Petrus (1978) s. 205 ff. 
141 Norberg, Petrus (1978) s. 90. 
142 Norberg, Petrus (1978) s. 90. 
143 Norberg, Petrus (1978) s. 93. 
144 Norberg, Petrus (1978) s. 185 ff. 
145 Norberg, Petrus (1978) s. 210. 
146 Norberg, Petrus (1978) s. 210 ff. 
147 Skarback, Sören (2000) s. 14. 
148 Norberg, Petrus (1978) s. 212. 
149 Aspelin, Erland (1999) s. 111 f. 
150 Norberg, Petrus (1978) s. 212 ff. 
151 Norberg, Petrus (1978) s. 213. 
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nadspriser var mycket stark och det var närmast omöjligt att kontrollera om någon obehörig köp-
te och förde bort malm.152  

Enligt Norberg tog den bestraffande domstolsverksamheten inte särskilt mycket tid i an-
språk från Salas gruvrätt. Det var istället rättens andra värv som tog upp en större del av tiden.153 
Sala gruvrätt skulle äga bestånd fram till 1737 då den slutligen upphävdes och ersattes av en 
bergsrätt.154

 
4.2.2 Lysekils hamnrätt 
 
Hamnrätter var en annan typ av specialdomstol som upprättades vid vissa fiskelägen för att be-
handla de särskilda mål som rörde fiskets och fiskelägets ordning. Rättens leddes av en ordföran-
de, en så kallad hamnfogde, och utgjordes av fyra sakkunniga fiskare.155 Två av dessa skulle skif-
tesvis biträda i rätten,156 och tillsammans hade de att döma efter hamnordningen.157 Hamnord-
ningen utgavs för första gången 1669 och enligt denna var rättens uppgift att hålla lösdrivare bor-
ta från hamnen, se till att fiskare gick i kyrkan samt utdöma straff för brott mot dessa och andra 
förseelser. Bl.a. innehöll ordningen en lång rad bestämmelser angående fiskets utövande.158 
Hamnordningen förnyades 1771 men innehållet förblev i det närmaste oförändrad.159

Hamnordningen är indelad i kapitel vars namn ger en god översikt i vilka mål rätten döm-
de; ”Om kyrkogång, sabbatsbrott och svordom”, ”Om ordning i fiskeläget och åverkan på an-
nans fiskeredskap”, ”Om snatteri och stöld”, ”Om okvädningsord, slagsmål, spel och drycken-
skap”.160 Hamnfogden var obligerad att föra memorialbok över de ärenden som rätten rannsaka-
de och dömde men tyvärr finns ingen sådan bok bevarad.161

Precis som gruvrätten hade hamnrätten inte rätt att döma i svårare brottmål. I sådana fall 
hänvisades målet istället till ortens allmänna domstol, som även var hamnrättens besvärsinstans. 
Huvudtanken bakom hamnrätten tycks, utifrån förordningen, ha varit att avlasta de allmänna 
domstolarna från smärre mål. Rätten tillskrevs däremot varken administrativa uppgifter eller be-
fogenheter.162

Lokalhistorikern Nils W. Granqvist har undersökt hamnrätten i Lysekil och menar att rät-
ten där, trots de obefintliga befogenheterna, kom att utvecklas till ”den lilla köpingens magist-
rat”163 eftersom mycket av lokalstyret kom att knytas till rätten.164 Som den enda bland Sveriges 
köpingar kom Lysekil att få en hamnrätt och en ordningsman som styrelse.165 Granqvist menar 
att rätten i sitt domstolsutövande gav uttryck för påtagliga patriarkala drag. I åtskilliga fall kom 
hamnrätten nämligen att lägga sig i saker som rättsligen inte var deras sak att ansvara för eller 
anmärka på. Mycket tyder på att det inte fanns någon åklagare vid rättegångarna utan att proces-
serna fördes närmast inkvisitoriskt med den svarande.166 Detta innebar att domare och nämnde-
män hade en mycket aktiv roll medan målsägarintresset fick stå i bakgrunden.167

                                                 
152 Boëthius, Bertil (1951) s. 89. 
153 Norberg, Petrus (1978) s. 210. 
154 Norberg, Petrus (1978) s. 205. 
155 Nordisk familjebok, band 10 (1909) sökord Hamnrätt. 
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Hamnrätten ägde enligt Nordisk familjebok bestånd till 1852, då den upphävdes genom in-
rättandet av fiskeristadgan.168 Men enligt Granqvist fortsatte rätten att verka i Lysekil ytterligare 
en tid.169

 
4.2.3 Dannemora bergsting 
 
Vid Dannemora fanns ett så kallat bergsting under mitten av 1700-talet. De vanligaste processer-
na inför bergstinget var ärenden kring olaga kolförsäljning eller olaga skogsavverkning. Ofta var 
det frågan om en konflikt mellan bruk och bönder. En stickprovsundersökning som företagits i 
bergstingets böteslängder visar att dessa först och främst innehåller domslut i mål om skogsåver-
kan vid brukens eller gruvornas mark men också många mål om frånvaro från bergstinget, stölder 
och snatterier samt slagsmål och förtal vid bruk och gruvor.170

Stölder och snatteri, som relativt sett var ovanliga vid de svenska domstolarna, rannsakades 
då och då vid bergstinget. Stölder och snatteri ägde främst rum vid gruvorna och vid bruken.171

 
4.2.4 Rättsinstansen vid Stora Kopparbergets före 1600-talet 
 
Rättshistorikern Göran Inger visar hur landskapslagarna nedtecknades under medeltiden i Sveri-
ge.172 Lagarna var särskilt anpassade till landsbygdens förhållanden och rättsbehov. Städernas be-
folkning däremot hade istället att rätta sig efter stadslagar. Vid bergen var förutsättningarna an-
norlunda men även här fanns ett behov av särskilda lagar. Av denna anledning utformades kom-
pletterande rättsregler för bergen där den allmänna lagen inte räckte till. De mest betydelsefulla 
komplementen kom att nedtecknas, ofta i form av privilegiebrev. Andra rättsregler följde den åld-
riga norm som sedvänjan bjöd. Privilegiebrev, eller kungliga nådebrev, var vanligen knutna till 
den person som upprättat dem och därför behövde de förnyas när tronskiften inträffade.173 Vid 
Stora Kopparberget hade ett särskilt bergsting inrättats under tidig medeltid och rätten gavs 
samma befogenheter som ett häradsting.174

Det äldsta bevarade privilegiebrevet som givits till Stora Kopparberget härrör från Magnus 
Eriksson och är daterat den 17 februari 1347.175 Brevet är i själva verket en ersättning för ett tidi-
gare utfärdat privilegiebrev som bergsmännen förkommit. Privilegiebrevet fungerar som ett sup-
plement till landskaps- och landslagarna.176 Brevet ger en inblick i hur Kopparbergets tidiga för-
valtning och rättsskipning gick till. Vid denna tid var det bergsfogden, som tillsammans med en 
menighetsstyrelse, utgjorde domstolsväsendet och även beslutade i förvaltningsärenden. Det var 
bergsmännen som, ur sin egen krets, utsåg de 14 rådmän som ingick i styrelsen. Rådmännen till-
sattes på livstid och ur deras samling utsågs två styrelsemedlemmar till bergmästare. Bergmästarna 
skulle årsvis omväxlas som domare. Varje söndag sammanträdde fogden och rådmännen och en 
gång i månaden hölls allmänna rättegångar, så kallade bergsting. Vid bergstinget avdömdes mål 
knutna till berget och bergsbruket medan övriga mål hänvisades till ortens allmänna domstol. På 
andra orter, t.ex. vid Sala och Åtvidaberg upprättades gruvrättsliga instanser efter Stora Koppar-
bergets modell.177

Enligt Stora Kopparbergets privilegiebrev var det bl.a. förbjudet för arbetarna att bära va-
pen vid och i gruvan. De fick inte bilda vad vi idag skulle kalla fackföreningar för att förändra 
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sina arbetsvillkor eller sin avlöning. Sammanslutningar och upproriskhet var ett hot mot säkerhe-
ten och klassades därför som myteri. Ett annat problem med ordningen och säkerheten var miss-
bruket av alkohol. Fel och försummelser i tjänsten straffades som disciplinbrott enligt en relativt 
lindrig bötesskala.178 Rätten hade att beivra tillgreppen av ädel metall men också tillgrepp av 
malm och mellanprodukter vilka alla hade stort värde. I Stora Kopparbergets privilegiebrev fanns 
straff för tillgrepp av malm, ved eller kol.179 Även om koppar inte var en lika dyrbar metall som 
silver så var den dyrbar nog att locka till brott.180

Hur fogden och förtroendemännen utövade sina befogenheter framgår inte av de bevarade 
källorna. Däremot står det utom all tvivel att organisationen ”medvetet utformats för att stärka 
arbetsgivarnas ställning”181 eftersom både arbetsledning, förvaltningsmakt och domsrätt, inneha-
des av samma personer. Den gamla rätten gjorde därför heller ingen större skillnad mellan att 
skipa rättvisa och att förvalta berget enligt Boëthius.182

På 1500-talet skedde en centralisering som inverkade negativt på bergens självständighet. 
Bergsfogden, som tidigare varit starkt knuten till bergsmännens krets, kom nu att ersättas med en 
kunglig fogde. Samtidigt skedde en sammanslagning mellan St. Kopparbergets bergsting och or-
tens allmänna domstol (häradsrätten). Bergstingen förefaller överlag ha sammansmält med hä-
radsrätterna även vid andra berg. Huruvida självstyret fortlevde vid bergen anser Boëthius vara 
svårbedömt. Inga källor berättar om att förtroendevalda representanter framöver skulle ha delta-
git i några handlägganden av administrativa eller disciplinära angelägenheter under denna tid. Det 
är dessutom osannolikt att dessa frågor behandlades skriftligt. Genom att privilegielagstiftningen 
dessutom upphörde försvann bergstingens förtroendemän in i glömskan. Men i den mer genom-
gripande bergslagstiftning som uppstod på 1600-talet omnämns de som en sedan gammalt bestå-
ende institution.183

 
4.2.5 Stora Kopparbergets gruvrätts jurisdiktion under 1600-talet 
 
Falu stad fick sina stadsprivilegier tillerkända den 30 oktober 1641. Stadsbildningen präglades av 
stora motsättningar mellan bergsmännen och borgerskapet och den judiciella indelningen som 
upprättades i och med stadsprivilegierna kom också att påverkas av denna konflikt. Redan sedan 
gammalt hade det, som sagt, funnits en särskild domstol vid Stora Kopparberget, kallad gruvrät-
ten och som förfogade över ett eget fängelse. Vid stadsprivilegierna gällde det, enligt juristen och 
f.d. landshövdingen Ingvar Gullnäs, att reglera förhållandet mellan denna domstol och den nya 
rådhusrätt som skulle inrättas.184 En geografisk gräns för gruvrätten diskuterades och det var även 
på tal att gruvans rättsområde skulle omgärdas av ett plank. Gustav II Adolf skall själv ha marke-
rat ut gränsen då han ridit runt staden. Gränsdragningen mellan de bägge rättsinstanserna avgjor-
des dock, enligt ekonomihistorikern Karl-Gustaf Hildebrand, genom att de bägge rätterna till-
skrevs olika typer av mål.185 Genom regleringen tillskrevs gruvrätten den judiciella sfär som kunde 
knytas direkt till gruvan och till själva gruvarbetet.186 Det innebar t.ex. att malm, så fort den förts 
till hyttor och kallrostar betraktades som en handelsvara och därmed föll under stadens jurisdik-
tion. Gruvrättsprotokollen rymmer alltså inte gruvans arbetsliv i sin helhet men väl stora delar av 
den.187 Rätten fick heller inte behandla grövre brottmål.188 Den fick inte befatta sig med ”Dråpsa-

                                                 
178 Boëthius, Bertil (1951) s. 82 ff. 
179 Boëthius, Bertil (1951) s. 85. 
180 Boëthius, Bertil (1951) s. 173. 
181 Boëthius, Bertil (1951) s. 56. 
182 Boëthius, Bertil (1951) s. 56. 
183 Boëthius, Bertil (1951) s. 56 f 
184 Gullnäs, Ingvar (2002) s. 27. 
185 Hildebrand, Karl-Gustaf (1946) s. 111. 
186 Gullnäs, Ingvar (2002) s. 27. 
187 Hildebrand, Karl-Gustaf (1946) s. 112. 
188 Gullnäs, Ingvar (2002) s. 27. 
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kers afdömmande”189 även om dessa inträffade vid gruvan.190 Grova brott skulle nämligen alltid 
prövas av rådhusrätten.191 Härads- och rådhusrätterna hade att tillämpa den allmänna lagen när 
inte särskilda föreskrifter, såsom dem vid gruvan, fanns.192  

Så vitt vi vet arbetade gruvrätten från och med 1640-talet som en verklig gruvstyrelse som 
självständigt beslutat om gruvdriftens vardagsfrågor.193 År 1683 vidgades Gruvrättens jurisdiktion 
till att omfatta alla bergsnäringsangelägenheter, även utanför själva gruvområdet. Därmed kom 
t.ex. hyttverksamheten att knytas till gruvrätten.194 Tidigare hade t.ex. kopparmalm behandlats 
som en handelsvara så fort den lämnat gruvområdet och därmed fallit under rådhusrättens juris-
diktion.195 Denna undersökning avgränsas dock, som sagts tidigare, till året före jurisdiktionens 
expansion. 

Gruvrätten skulle enligt Lindroth sedermera bestå fram till år 1720.196 Ericsson menar dock 
att gruvrätten och bergmästaren hade huvudansvaret för Stora Kopparberget ända in på 1800-
talet.197

Sture Kristiansson som undersökt om gruvrätten ägnade sig åt strafflindringar har kommit 
fram till att detta var vanligt förekommande. I 37,3 % av de 83 fall som han undersökt har det fö-
rekommit att strafflindringar utdömts i någon form. Särskilt är det kroppsstraff och betungande 
böter som lindrats. Att rätten framhållit förmildrande omständigheter är särskilt vanligt då de an-
klagade tillhört bergsmanskåren, den krets som de 24 edsvurna själva tillhörde.198 Även Helmer 
Lagergren har i källmaterialet för 1657 års ärenden lagt till en notis där han menar att gruvrätten 
mycket ofta var benägen att framhålla förmildrande omständigheter, ”särskilt om någon av deras 
egna medlemmar stod såsom svarande”199. Det fanns enligt Kristiansson ”en viss ovillighet”200 
från rättens sida att döma efter lagens stränga straff. I 22,5 % av fallen framgår nämligen att det 
var rättens egna förböner som avgjorde domen och medförde strafflindringar. Särskilt har förbö-
nerna uppträtt i mål där bergsmän stått anklagade.201 Boëthius menar att gruvrätten uppvisade ett 
”patriarkaliskt kynne”202 genom att visa på mildringar i lagarnas regelmässiga tvång.203

 
4.2.6 Stora Kopparbergs gruvrätts form och organisation 
 
Vid början av 1600-talet var det gruvföreståndaren som hade fullmakt att rättsligen styra vid gru-
van. 1612 års gruvartiklar omnämner dock ingen gruvföreståndare, istället hade kungens fogde 
placerats i ledningstoppen. De så kallade sexmännen hade, tillsammans med gruvfogden, att se till 
så att rätten utövades lika inför alla. År 1620 förlorade fogden sin roll i och med den nya förord-
ningen som stadgades 1621. Istället intog bergmästaren fogdens roll, med en skrivare till sin hjälp. 
Det var bergmästaren som stämde bergverkets arbetare till tings så att de inför rätten kunde rann-
sakas av de 24 så kallat äldste.204 Därtill var bergmästaren högsta chef för gruvan.205

                                                 
189 Justitiæ Warcket (1706) sökord Grufwo:Rätt. 
190 Justitiæ Warcket (1706) sökord Grufwo:Rätt. 
191 Gullnäs, Ingvar (2002) s. 27. 
192 Boëthius, Bertil (1951) s. 151. 
193 Lindroth, Sten (1955) s. 159. 
194 Kristiansson, Sture (1996) s. 22. 
195 Gullnäs, Ingvar (2002) s. 27. 
196 Lindroth, Sten (1955) s. 159. 
197 Ericsson, Britta (1979) s. 49. 
198 Kristiansson, Sture (1996) s. 30. 
199 GRP, i samband med tinget 1657 15/9. 
200 Kristiansson, Sture (1996) s. 30 f. 
201 Kristiansson, Sture (1996) s. 30 f. 
202 Boëthius, Bertil (1951) s. 155.  
203 Boëthius, Bertil (1951) s. 155. 
204 Boëthius, Bertil (1951) s. 152 f. 
205 Norberg, Petrus (1978) s. 188. 
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Gruvrätten, eller Gruvtinget som det också kallades, var på 1640-talet ett organ bestående 
just av 24 så kallat äldste.206 Dessa äldste utgjorde, tillsammans med bergmästaren, Bergsslagens 
styrelse och fungerade som både företagsledning och som domstol vid gruvan.207 De hade både 
administrativa och rättsliga uppgifter.208 De 24 äldste var tillsammans med bergmästaren rättens 
domare. På bergmästarämbetet låg dessutom att omsätta besluten/domarna i praktiken, med 
hjälp av sina underlydande.209 Till sin hjälp hade han sexmännen (vilka var ordningsmän) samt en 
gruvfogde. Efterhand tillkom också en geschworner som blev bergmästarens närmaste man vid 
gruvrättens sammanträden. År 1681 tillsattes dessutom en allmän åklagare, den så kallade bergs-
fiskalen, och på 1690-talet tillkom också en andra gruvfogde.210  

Från och med år 1637 hade gruvrättens auktoritet kommit att stärkas, inte minst genom att 
den fick en kunglig bergmästare som ledare.211 Bergmästaren var rättens ledare men dess sam-
mankomster kunde också ledas av landshövdingen.212 Landshövdingen ansvarade för att straff-
verkställigheten upprätthölls inom hela länet på ett för kronan acceptabelt sätt.213 Koppargruvan 
var nämligen, enligt tidens regalrättsliga föreställningsvärld, Kungl. Maj:t.214 Regalrätt innebär att 
kronan har förfoganderätt över alla naturtillgångar som inte ännu utnyttjats.215

Gruvrätten vid Stora Kopparberget höll gruvting en gång i veckan.216 Gruvting är den rätta 
benämningen på gruvrättens juridiska ting och skall inte sammanblandas med gruvstämman som 
var rättens administrativa sammankomster.217

Gruvrätten hade under 1600-talet att rätta sig efter ”Sweriges lag […] och andra Stad-
gar”218, däribland gruvartiklarna.  
 
4.2.7 Stora Kopparbergs gruvartiklar 
 
Gruvartiklarna kom att bli den främsta stöttepelaren i myndighetsutövningen och rättsskipningen 
vid Stora Kopparberget. Under 1600-talet genomgick bergslagstiftningen en systematisk bearbet-
ning.219 Gruvartiklar och specialförordningar utfärdades och bekräftades vid ett flertal tillfällen 
under seklet, 1612, 1621 och 1627.220 Artiklarna stadfästes 1649 genom drottning Kristinas gruv-
artiklar som enligt Kristiansson, ”i allt väsentligt”221, var identiska med 1621 års förordning. Då 
gruvartiklarna omtalas i det fortsatta är det just 1649 års artiklar som avses. Gruvartiklarna var 
från början bara provisoriska men kom aldrig att ersättas av några andra.222 På 1680- och 90-talet 
kompletterades artiklarna dock med ytterligare ett par kungliga förordningar.223 Att artiklarna ef-
terlevdes var ett stående krav från kungamakten för att överhuvudtaget låta Bergslagets styrelse 
stå för rättsskipningen vid berget.224

                                                 
206 Hildebrand, Karl-Gustaf (1946) s. 101. 
207 Kristiansson, Sture (1996) s. 21. 
208 Boëthius, Bertil (1951) s. 153. 
209 Kristiansson, Sture (1996) s. 22. 
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219 Kristiansson, Sture (1996) s. 21 f. 
220 Boëthius, Bertil (1951) s. 151. 
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En av gruvrättens uppgifter var att döma i disciplinära ärenden. Den allmänna lagstiftning-
ens straffprinciper med förlikning eller bestående bestraffning var i det här sammanhanget inte 
helt funktionell. Av den anledningen behövdes en särskild disciplinlagstiftning vid gruvan som 
kunde ”näpsa utan att varaktigt nedsätta den straffades arbetsförmåga”225. Konturerna av arbets-
disciplinen framträder redan i privilegiebrevet för Stora Kopparberget.226 Arbetsledarna vid gru-
vorna hade disciplinära problem som liknade dem inom militären. Enligt Boëthius skulle krigs-
herren liksom arbetsledaren ”tygla en styvsint och orolig, ofta rå och förvildad hop till pliktupp-
fyllelse och regelbundna arbetsvanor”227. Bergsrätten kom därför att utformas med vissa nyheter i 
svensk rätt, i form av lättare kroppsstraff. Bergsrätten var t.ex. först i landet med att införa gat-
loppet som straff, (omnämns redan 1347), ett straff som bl.a. skulle komma att användas flitigt på 
kontinenten under trettioåriga kriget. Andra kroppsstraff som också möter i gruvrättsliga sam-
manhang, bl.a. i protokollen från Salas gruvrätt, är det lättare tortyrstraff som kallades trähästen. 
Intressant är att dessa straff, då de instiftades, ansågs vara humana. Straffen uppfattades snarast 
som en mildring av den tidigare straffskalan och de nya straffen togs emot som goda disciplinära 
medel.228 Med de speciella disciplinära straffen följde också större valfrihet i straffutmätningen. 
Enligt Boëthius gav bergslagstiftningen gruvrätten utrymme både ”för sadism och för en förnuf-
tig patriarkalism”229. 

Gruvartiklarna från sjätte juni 1649 består av 50 paragrafer. Efter att ha undersökt paragra-
ferna har följande straff påträffats. Här möter bötesstraff i fastslagna belopp: 80 mark (m.), 40 m., 
30 m., 20 m., 6 m., 4 m., 3 m. samt böter om fyra daler. Även andra summor kunde utdömas en-
ligt artiklarna men beloppet bestämdes då av omständigheterna kring brottet och brottets art.230 
Vad avser myntens värde, samt olika myntfötters relation till varandra, hänvisas till ekonomihisto-
rikerna Lagerqvists och Nathorts-Böös bok Vad Kostade det?231 Främst var bötessystemet upp-
byggt av lindriga böter för smärre förseelser som av den allmänna lagen inte var straffbelagda. 
Det var relativt vanligt att det inte var någon enskild som förde talan utan att bötesbeloppen till-
föll rättsväsendet och kronan.232

Ett annat straff i gruvartiklarna var straffet att bli satt i kistan. Kistan var en form av fängel-
se men det var inte frågan om någon längre tids inspärrning. Artiklarna talar om inspärrning un-
der ett dygn alternativt till dess den inspärrade nyktrat till.233 Boëthius menar att kistan främst 
kom att användas som straffmedel och i mindre grad som häkte.234

Gruvartiklarna föreskriver även, som ovan nämnts, gatlopp för vissa brott. Domen specifi-
cerade hur många gatlopp som skulle löpas. I gruvartiklarna talas det om allt ifrån en till fyra re-
sor. Övriga straff som finns i gruvartiklarna är att mista sitt arbete, att mista sin gruvdel och sitt 
bergfrälse på livstid, att mista sin malm samt att skrivas ut till knekt.235

 

                                                 
225 Boëthius, Bertil (1951) s. 80. 
226 Boëthius, Bertil (1951) s. 85. 
227 Boëthius, Bertil (1951) s. 81. 
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5. BROTT OCH STRAFF VID ST. KOPPARBERGETS GRUVRÄTT 
 
I detta kapitel framförs resultaten av undersökningen över brott och straff inför Stora Koppar-
bergets gruvrätt. De 363 begångna brotten har delats in i kategorier, listats efter brottens art, och 
summerats kategorivis. Den första kategorin är Stöld och handel med stulet gods, vilken framför allt 
rymmer olika former av stölder men också handel med stulna varor. Begreppet stöld innefattar 
här även snatteri liksom annan olovlig tillskansning av diverse objekt. Vad objekten avser var det 
frågan om pengar, redskap, mat, ved och kol samt malm som olovligen bekommits. 

Den andra kategorin, Arbetsförseelser, rymmer dels brott mot arbetsanvisningar t.ex. vad som 
fick eller inte fick göras i gruvan. Dels rymmer kategorin brottet underlåtelse av arbete d.v.s. att 
inte ha utfört ett utlovat eller förpliktigat arbete. Ytterligare en grupp brott som räknas till arbets-
förseelserna går under benämningen vårdslöshet. Det är då frågan om rent allmänfarliga och 
oaktsamma handlingar som vanligen inneburit att någon kommit till skada vid eller nere i gruvan. 
Slutligen ingår även lönerelaterade brott i denna kategori. Dessa förseelser kunde t.ex. innebära 
att en arbetare låtit leja sig för en alltför hög eller alltför låg ersättning eller krävde annan lön än 
vad avlöningslistorna stipulerade. 

Den tredje kategorin har kallats Ordningsbrott och innehåller våldsbrott, svordomar, hädelse, 
hotelser och förtal. Som framgår av namnet är det frågan om verbala och fysiska övergrepp mot 
andra personer, mot andra arbetare. I kategorin ingår inte de övergrepp som riktades mot gruv-
rätten eller mot annan myndighetsperson eftersom dessa brott istället inkorporerats i nästa kate-
gori. 
 Den fjärde kategorin är Brott mot domstol eller annan myndighetsperson. Brotten mot domstol har 
varit av olika art. Det har rört sig om uteblivenhet från rättegång, visad missaktning mot gruvrät-
ten, svordomar inför rätten samt beklagan över domslut. Brotten mot andra myndighetspersoner 
rör också de missaktning men även misshandel och hindran av myndighetsutövning. 
 Den femte kategorin, Handel och avtal, rymmer mål kring skuldfodringar, brutna handelsav-
tal, otillåten försäljning samt oriktiga handelsmått. 

Slutligen har den sista av brottskategorierna benämns Övriga brott. Här har de brott placerats 
som inte faller inom någon av kategorierna ovan och som samtidigt är för få till antalet för att 
bilda egna kategorier. Denna grupp kommer att behandlas högst översiktligt. 
 Nedan kommer nu de olika kategoriernas innehåll att granskas. Dels presenteras innehållet 
som hårddata i tabellform och dels genom exempel på de brott och de straff som utdömdes. Det 
allmängiltiga framhävs men också det som avviker mot det gängse mönstret. Efter att samtliga 
brottskategorier presenterats följer en mer övergripande summering eller sammanfattning av de 
tio vanligaste brotten. Slutligen innehåller detta kapitel en summering av samtliga straff för att se i 
vilka mängder de olika straffen utdömdes. Hela detta kapitel baserar sig, om inget annat anges, på 
uppgifter ur Lagergrens avskrifter av gruvrättsprotokollen. I kapitlet används brottmålens datum 
som referenssystem eftersom inga andra hänvisningar finns att tillgå. 
 
5.1 Stöld och handel med stulet gods 
 
Ärenden som faller inom kategorin stöld och handel med stulet gods har rannsakats av gruvrätten 
vid 117 tillfällen mellan 1641 och 1682. Begreppet stöld innefattar här även den lindrigare formen 
snatteri. Kategorin summeras som följer: 
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Tabell 1. Stölder och handel med stulet gods 
 
Mål Antal rannsakningar Procent av kategorin 
Malmstölder 74 63,25
Sålt eller köpt stulen malm 20 17,09
Ved, kol (och malm) stöld 12 10,26
Penningstöld 6 5,13
Redskapsstöld 4 3,42
Matstöld 1 0,85

Summa 117 100,00
 
Anm: Tabellen visar antalet tillfällen då stölder rannsakats av Stora Kopparbergets gruvrätt mellan 1641-1682 samt även antalet till-
fällen då handel med stulet gods rannsakats. De procentuella angivelserna anger varje brottsgrupps andel av det totala antalet brott i den-
na kategori. 
Källa: Helmer Lagergrens katalog över gruvrättsprotokoll (GRP) 1641-1682. 
 
Av samtliga stöldmål utgjorde de rena malmstölderna den i särklass största enskilda brottgruppen. 
Vid 74 tillfällen ställdes personer inför rätta för malmstölder. Det gör detta brott till det absolut 
vanligaste som gruvrätten dömde i, alla kategorier. Dessutom finns det en närliggande typ av 
brott som närmast kan inkluderas i detta fack, nämligen handeln med den stulna malmen. Brotten 
försäljning och köp av stulen malm togs upp på tinget vid 20 tillfällen. Sammantaget utgör dessa 
bägge ärenden, kopplade till olaga malminnehav, hela 80 % av samtliga rannsakningar av stöld-
mål. 

Kategorin malmstölder rymmer alla former av olovlig tillskansning av malm eller avlägs-
nande av malm, även fall då malm avlägsnats utan att bli skattad, besiktigad eller värderad. Fem 
fall som inkluderats i kategorin rör så kallade vaktarekorgar och brytarekorgar. Att ta vaktarekorg 
och brytarekorg hade tidigare varit ett legitimt avlöningssystem för vaktare och brytare men som 
kom att förbjudas. Det var nämligen svårt att säkerställa att malmen åtkommits på ärligt sätt och 
av det skälet genomdrevs ett förbud år 1643 mot avlöning med malm. Det var dock enligt Bo-
ëthius svårt att fullt ut tillämpa förbudet i praktiken.236 Denna olovliga förskansning av malm (om 
än som lön) har av praktiska skäl därför räknats in i malmstölderna. 

Det framgår tydligt av gruvrättsprotokollen att många av de dömda för malmstölder var 
ynglingar. T.ex. står att läsa uppgifter som att en bergsman köpt stulen malm av en pojke,237 att 
en gosse stulit malm,238 att en bergsmans son olovligen plockat malmsten,239 att en tjänstepojke 
blivit tubbad att knycka malm,240 att en 13 årig pojke snattat malm o.s.v.241 Många av de övriga 
malmtjuvarna definieras för övrigt som gruvdrängar. Eftersom detta brott är det mest frekventa 
är det intressant att granska närmare hur gruvrätten agerar i dessa domslut. 

Rent allmänt beklagade sig gruvrätten till Bergskollegiet den 20/2 1663 ”at tjufweri tager 
dagligen mer och mer öfwerhanden [varför rätten ville förorda] at den som stiäl under 10 markers 
wärde ock måtte löpa gatulopp proportionaliteter och intet slippa med penningeböter”. Vid åt-
minstone två tillfällen i protokollen beklagar sig gruvrätten över malmstölderna specifikt. Den 
14/4 1665 anhöll bergmästaren av landshövdingen att skärpa straffen för malmstölder då dessa 
”tenderar att i hög grad tilltaga”. Vid tinget den 2/10 1678 menade rätten att bötesstraffet inte 
tycktes råda bot på alla malmstölder vid gruvan varför den beslöt att statuera ett exempel. Två 
skyldiga till malmstölder dömdes därför att springa ett respektive två gatlopp utan möjlighet att 

                                                 
236 Boëthius, Bertil (1951) s. 199. 
237 Inför tinget den 17/7 1646. 
238 Inför tinget den 26/6 1646. 
239 Inför tinget den 14/1 1657. 
240 Inför tinget den 1/2 1658. 
241 Inför tinget den 18/3 1668. 
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rentvå sig med böter. Gruvartiklarnas § 6 stipulerar att den som olovligen tagit malm (eller ved 
vid gruvan) skulle löpa ett gatlopp eller betala 20 mark i böter.242 Överlag tycks gruvrätten ha följt 
denna straffskala som också uttrycks kumulativt i gruvartiklarna. Straffet som det anges ovan 
gäller alltså förstagångsförbrytare. 

Rätten kunde även döma både mildare och hårdare i mål kring malmstöld. När det var barn 
som dömdes för malmstölder tycks det gängse straffet ha varit spö med ris. Detta straff utdöm-
des bl.a. den 31/7 1641 då två pojkar dömdes för malmstölder. En 13 årig pojke dömdes den 
18/3 1668 för att ha hopsamlat liten malm som han tänkte sälja. Han dömdes därför ”androm till 
warnagell” att slås med ris framför tingstugudörren eftersom ”han en öfvermaga [dvs. minder-
årig] ähr”. Den 31/7 1648 dömdes fyra gossar för malmsnattning. Rättens dom blev att ”gåsser-
nes Förälldrar skole dhem […] slå rygghuden af, emedan dhe äre icke komne till någån ålldher at 
man dhem annat straff kan påläggia”. Även om spöstraffet tycks vara det gängse så utdömdes 
även andra straff för barn. Rätten gav den 14/1 1657 ett straff om 5 dalers böter till den bergs-
mans son som mot förbud samlat på sig nedfallna malmstenar. En annan pojke som tagit malm 
från sin far ställdes inför rätta den 10/3 1652 och dömdes att sitta i kistan i åtta dagar vid vatten 
och bröd medan den stulna malmen skänktes, genom faderns medgivande, till de fattiga. 

En pojke, inför rätta den 17/6 1646, som sålt stulen malm blev utsatt för tortyrliknande 
former då rätten först dömde honom till att ”slita ris” men sedan ändrade straffet till gatlopp, så 
att han ”mehr bekänna will”. Effekten blev den önskade och pojken lämnade en utförlig redogö-
relse över vilka personer som han sålt stulen malm till. Här fungerade hotet om repressalier alltså. 

För vuxna stannade det dock inte vid hot. Ett exempel på det är Anders Bjärsson från 
Främsbacka som ställdes inför rätta 3/10 1652 för att ha stulit och sålt malm. Då han vägrade 
uppge sina köpare dömde rätten honom att löpa gatlopp till dess han bekände, ”så många resor 
aff nöden ähro”. Gruvdrängen Berendt Mattsson Finne fick ett hårt straff utdömt vid tinget den 
26/7 1667 för att ha stulit malm från sin husbonde. Straffet blev att löpa fyra gatlopp. Ytterligare 
ett intressant fall möter vid gruvtinget den 7/5 1658 då gruvdrängen Torp Olle rannsakades. Olle 
hade tagit några malmstenar men ertappades. Gruvdrängen lyckades dock att muta sig fri genom 
att ge den som ertappat honom en riksdaler och två kannor öl. Ett dåligt samvete gjorde dock att 
Olle slutligen gick till bergmästaren och angav sig själv varpå han dömdes till de gängse 20 riksda-
ler i böter. Den mutade dömdes istället till 40 riksdaler och att ge 4 ½ daler till de fattiga. Rätten 
såg uppenbarligen hårt på samarbetsovilja och att malmstölderna fortgick.  
 Stöld av ved, kol och malm rannsakades av gruvrätten vid 12 tillfällen och därmed utgör 
dessa mål 10 % av stöldärendena. Två av målen berör kombinerad ved och malmstölder, ett an-
nat rör stöld av kol. Resterande 9 fall utgjordes av rena vedstölder. I ett intressant fall av vedstöld, 
inför ting den 20/6 1673, står Gert von Freden som svarande. Hans tjänare hade stulit ved inom 
”Plånket” vid gruvan. Von Freden bestred all vetskap därom men en mängd vittnen avlade gra-
verande bevis emot honom. Ärendet uppsköts till den 4/7 då ytterliga graverade vittnesmål fram-
lades emot honom. En av von Fredens egna gruvdrängar yttrade att han flera gånger uppmanats 
av von Freden att (olovligen) hopsamla malm och föra till von Fredens gård. Trots alla bevis 
sköts ärendet på framtiden och Gert von Freden uppmanades att ”förklara sig uppå alla desse 
puncter en annan gång”. Intressant är att ärendet aldrig mer tas upp. Von Freden blev alltså utan 
straff annat än den tillrättavisning som själva rättegången innebar. 
 Penningstölder rannsakades vid endast sex tillfällen under hela undersökningsperioden och 
utgör därmed dryga 5 % av stöldmålen. Det första fallet av penningstöld möter vid tinget den 
19/7 1651 då en viss Olof Mårtensson från Herrhagen dömdes för att ha brutit sig in i malmbo-
dar vid gruvan och där tagit pengar. Intressant i sammanhanget är att samtliga inbrott skedde ge-
nom gruvbodarnas tak. Ett liknande fall kom inför tinget den 4/11 1657 då två tiomarksplåtar 
stulits i en malmbod. Vid två ting, 1665 och 1671, rannsakas penningstölder ur Bergslagets kista. 
Ett betydligt allvarligare stöldmål möter den 4/8 1656 då en av sexmännen (ett av de högre äm-

                                                 
242 Kongl. stadgar, förordningar, privilegier och resolutioner. (1736) Gruvartiklarna § 6. 
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betsmännen vid gruvan) dömdes för att ha förskingrat 24 daler av bergslagets pengar. Gruvrätten 
bad för att ”den högsta rätten icke måste tillämpas på honom” utan att han skulle ges lindring. 
Landshövdingen var dock av en annan uppfattning. Lagen, menade han, måste tillämpas lika för 
alla, ”så frampt Bergslagens domar skola kunna bestå”. Någon lindring blev det alltså inte tal om. 
Men av protokollet framgår inte vad den ”högsta rätten” innebar. 

Redskapsstölder var också de ovanliga vid tinget. Vid endast fyra tillfällen under hela un-
dersökningsperioden rannsakades redskapsstölder. Procentuellt sett uppgår de till knappa 3 % av 
stöldmålen. De stulna föremålen utgjordes av en yxa243, en järnstång244, en så kallad hängenagel245 
samt en malmkärra246. Kärran stals i samband med ett inbrott i en gruvbod. 

Den ende som dömdes för matstöld under årens lopp var en pojke år 1652 som efter att 
länge ha suttit i fängelset ertappades i en malmbod där han brutit sig in i för att stjäla mat. Då rät-
ten ansåg att det inte var mycket hopp om hans förbättring dömdes han att löpa två gatlopp. 
 
5.2 Arbetsförseelser 
 
Brott som kan räknas som arbetsförseelser rannsakades av gruvtinget vid 106 tillfällen. Arbetsför-
seelserna fördelar sig som följer: 
 
Tabell 2. Arbetsförseelser 

 
Mål Antal rannsakningar Procent av kategorin 
Underlåtelse av arbete 49 46,23
Brott mot arbetsanvisningar 36 33,96
Vårdslöshet 13 12,26
Arbetsersättning/lön 8 7,55

Summa 106 100,00
 
Anm: Tabellen visar antalet tillfällen då arbetsförseelser rannsakades vid Stora Kopparbergets gruvrätt mellan 1641-1682. De procen-
tuella angivelserna anger varje brottsgrupps andel av det totala antalet brott i denna kategori. 
Källa: Helmer Lagergrens katalog över gruvrättsprotokoll (GRP) 1641-1682. 
 
Den största gruppen av arbetsförseelser var brottet underlåtelse av arbete. Denna grupp inklude-
rar dels förseelsen att inte inställa sig till sitt arbete och dels förseelsen att inte utföra ett arbete i 
sin helhet. Brottet ”söning”, att försumma ett gruvskifte, inkluderas i denna kategori. Underlåtel-
sen av arbete rannsakades vid sammanlagt 49 tillfällen. I gruvartiklarnas § 25 och § 38 står att ar-
betsförsummelse skall straffas genom ersättningsböter för arbetsförlusten samt att den lön som 
skulle ha erhållits för det outförda arbetet också skall betalas i böter. Dessutom stipuleras att 
fängelse vid vatten och bröd skall utdömas. Söning, som är en något lindrigare arbetsförsummel-
se, skulle straffas med 3 mark i böter samt ersättningsböter för liden skada.247

I många av underlåtelseärendena har åtskilliga personer dömts samtidigt. Exempel på detta 
möter den 14/2 1677 då ett helt parlag248 dömdes att böta 3 mark vardera. Den 23/1 1647 döm-
des fyra bergsmän för söning till vardera en riksdaler i böter samt att bli strukna ur sina rotar. För 
att få arbeta i gruvan krävdes att vara skriven på rotelistan och därför kan straffet ses som en för-
lust av arbetet. Den 14/1 1657 dömdes en gruvdräng för att ha försummat sitt arbete. Han ställ-
des till svars eftersom ersättaren fick ena armen avslagen i gruvan. Domen blev 7 mark i böter för 

                                                 
243 Inför tinget den 21/4 1662 
244 Inför tinget den 15/3 1667. 
245 Inför tinget den 18/1 1653. 
246 Inför tinget den 7/7 1669. 
247 Kongl. stadgar, förordningar, privilegier och resolutioner. (1736) Gruvartiklarna § 25 och § 38. 
248 En form av arbetslag. 
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det försummade gruvskiftet samt att betala 16 daler kopparmynt i ersättning till parlaget. Paret 
överlämnade i sin tur pengarna till den skadade gruvdrängen som kompensation. 

1657 den 1/9 dömdes en änka för att ha sönat sitt gruvskifte. Till sitt försvar framhöll än-
kan att hon inte kunnat få ihop tillräckligt med arbetare för att fullfölja sitt värv. Som straff fick 
hon böta 3 mark samt ersätta paret för ”liden skada” och även ersätta bergslaget med 10 daler 
som de tvingats betala ut till dem som utförde det arbete som änkan skulle ha sörjt för. Den 23/3 
1660 dömdes en gruvdräng för att ha försummat sitt arbete. Straffet blev att ersätta bergsmännen 
för sina utlägg samt att plikta 6 mark och även sättas i kistan. 1663, den 30/4, anklagades Henrik 
Eriksson för att ha försummat sin husbondes arbete. Till sitt försvar hävdade Henrik att ”han är 
blefwen slagen i grufwan” och därför inte kunnat arbeta som förut. Domen blev att han skulle 
sona sina förseelser med ett dygns fängelse ”emedan han intet annat äger att plikta med”. Vid 
tinget den 16/12 1670 dömdes en gruvdräng åter, då han åtagit sig att arbeta för en bergsman 
men sedan inte utfört arbetet. Rätten dömde honom att ersätta förlusten samt att sitta i kistan 
”widh Wattn och brödh”. Vid tinget den 14/6 1665 rannsakades en gruvdräng som fått ut betal-
ning för tre dagars arbete i förväg. Men då han ”slagit ihoop och gått derifrån” dömdes han dels 
att sitta i kistan, dels att böta 3 daler kopparmynt för de tre försummade arbetsdygnen och dels 
att ersätta målsägande för den skada denna bevisligen därav tagit. De flesta underlåtelseärenden 
liknar exemplen ovan och överlag förefaller rätten ha dömt efter den fastslagna straffskalan. 

Den näst största kategorin arbetsförseelser var brott mot arbetsanvisningar, något som 
rannsakades vid sammanlagt 36 tillfällen. Det vanligaste brottet mot arbetsanvisningarna var 
handlingen att tända eller släcka gruveldarna i otid, för tidigt eller för sent. Detta brott rannsaka-
des av gruvrätten vid 15 tillfällen. I gruvartiklarna lyder förbudet att: 

 
Ingen må sticka eld i sin wed på något rum, förrän thet på ena rummet är så wäl tilreds, 
som thet andra, hwem annorledes gör och ther igenom blifwer Grufwestånd, då skal 
thet Paret, som orätt giort hafwer, böta så mycket, som thet Grufweskifte kostade, som 
för rök och heta ei blef påstuckit.249

 
Som exempel kan två mål nämnas. Vid tinget den 16/5 1655 rannsakades två personer för att ha 
tänt på eldarna för tidigt, innan de andra gruvskiftena ”sammen voro färdiga”. Därför dömdes 
de att ge 3 daler silvermynt till de fattiga. Ett år senare, vid tinget den 26/9, dömdes en gruvarbe-
tare som inte släckt elden i rätt tid och därigenom orsakat ett gruvstånd. Gruvstånd innebar att 
gruvarbetet inte kunde fortgå, i det här sammanhanget inte förrän röken någorlunda hade sking-
rats. Rätten dömde honom, efter egna förböner och med hänsyn till hans fattigdom skull, att 
böta 100 daler kopparmynt. Överlag skiftade straffen påtagligt från fall till fall. Den 8/1 1656 be-
slutade rätten dessutom att berättiga gruvfogden att sätta drängar i kistan om de tände på i otid. 

Den näst vanligaste överträdelsen mot arbetsanvisningarna var att bryta malm eller maka 
till250 på förbjudna platser, något som rannsakats vid 13 tillfällen. Brottet reglerades av gruvartik-
larna som lyder: 
 

Ingen skal fördrista sig at bränna på något Sylterum, utan Bergmästarens, Skrivarens el-
ler Sexmännernes wetskap, och han tilförene är inskrifwen i Bergslagens bok, hwilken 
eljest thet gör, skal hafwa förwerkat sit arbete, och böte 40 Mark för förbud.251

 
Exempel på olovlig brytning möter vid tinget bl.a. den 14/6 1665 då två personer olovligen brutit 
på en ort varför de dömdes till stadgade 40 marker silvermynt i böter samt förlorade sitt arbete. 
Två bergsmän dömdes vid tinget den 29/3 1667 för att ha bränt på förbjudna rum, varför de 
dömdes att böta 40 marker silvermynt. Två gossar dömdes vid tinget den 4/3 1667 för att ha sov-
rat malm på förbjudna orter. Rätten dömde dem först att ”slita ris”, men som det står i protokol-

                                                 
249 Kongl. stadgar, förordningar, privilegier och resolutioner. (1736) Gruvartiklarna § 23. 
250 Dvs. spränga berg genom upphettning med eld och vattenkylning. Brytningsmetoden kallades tillmakning. 
251 Kongl. stadgar, förordningar, privilegier och resolutioner. (1736) Gruvartiklarna § 8. 
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let så förskonades de från detta straff och sattes istället i kistan ”androm till warnagel”. Överlag 
tycks gruvrätten ha följt straffsatsen i gruvartiklarna, särskilt bötesbeloppet. Att döma någon till 
att ha förverkat sitt arbete utdömdes dock inte lika ofta. 

Det tredje vanligaste ärendet var mål som hade att göra med överbelastning av gruvans li-
nor. Dessa rannsakningar förekom vid fem tillfällen och orsaken var ofta att alltför tunga malm-
korgar hängts i linorna. Ett fall kom inför tinget den 8/6 1644 då en gruvarbetare rannsakades för 
att ha ”opwindat 2 kårgar mallm på een Lijna” varför han dömdes att arbeta åtta dagar vid den 
nya kyrkan. Den 23/10 1668 rannsakades ytterligare en gruvdräng för att ha hävt i för mycket 
malm i korgarna. Drängen dömdes att, som en varning till andra, skotta jord i tre dagar på berg-
mästargården. Den 24/9 1669 dömdes en gruvdräng för samma brott och till samma straff men 
dessutom att sitta två dygn i kistan. Att plikta med arbete tycks alltså ha varit vanligt vid dessa fall. 

Slutligen rannsakades tre övriga fall som också innebar avbrott i gruvan, men av andra or-
saker än eld och rök. I två av fallen (16/4 1654 och 19/9 1662) innebar några personers närvaro i 
gruvan att arbetets fortskridande på ett eller annat sätt hindrades, bl.a. genom de närvarandes 
kraftiga berusning. Ytterligare ett fall av gruvstånd inträffade då 29 gruvdrängar, efter ett ras, 
sprungit upp ur gruvan. Rätten ansåg dock, efter en undersökning, att raset var alltför obetydligt 
för att legitimera deras flykt. Rannsakningen den 12/5 1671 innebar att gruvdrängarna blev 
tvungna att böta 6 marker vardera samt att ersätta paret som lidit arbetsförlusten. Straffet innebar 
troligen en fri tillämpning av gruvartiklarnas § 11. 

Den tredje kategorin arbetsförseelser definieras här som vårdslöshet. Vid 13 tillfällen har 
vårdslösa mål rannsakats. Visserligen finns det vårdslösa drag även i kategorierna ovan men här 
följer fall som på ett eller annat sätt orsakat kroppsskada eller död. Vid åtta av de 13 rannsakning-
arna hade olika ting eller föremål trillat ner i gruvan i samband med arbete. Tre ärenden utredde 
skuldfrågan då stenar trillat ner i gruvan och skadat eller dödat personer. Lika många gånger gäll-
de frågan vedträn som fallit ner och skadat eller dödat människor. Därutöver föll vid varsitt till-
fälle en kil och en korg ner. I bägge fallen skadades arbetare vars överlevnad det rådde tvivel om. 
De straff som utdömdes i dessa mål bestämdes i hög grad av hur allvarlig kroppsskadorna blev. 
Då någon avlidit dömdes de skyldiga vanligen att ersätta målsägaren (i flera fall den dödes mo-
der). Beloppen ligger i regel mellan 40 mark koppar mynt och 40 mark silvermynt. Kombinatio-
nen av böter och kistan förekommer också. Överlag verkar dock dessa tilldragelser klassas som 
olyckshändelser varför skuldfrågan nedtonats. Vid två tillfällen dömdes personer som ränt linan, 
dvs. hoppat på linan till malmkorgarna och glidit ner i gruvschakten. Den 28/7 1665 dömdes en 
gruvdräng då han mot förbud ”rändt lijnan”. Vid tinget den 25/8 omtalas att då en gruvdräng 
löpte linan och var halvvägs nere i Stora Mårdskinnsschaktet mötte han en uppåtgående tunna 
som stötte till honom så att han tappade taget och slog ihjäl sig. Vittnen anmärkte att drängen ”ej 
druckit mehra ähn ett stoop öhl” och att han därmed ”wahr intet drucken”. En gruvdräng som 
samtidigt åkt på linan klarade sig med livet i behåll men dömdes för sin åktur till 40 mark silver-
mynt i böter. Ytterligare ett fall av försumlighet där linan åter hade en roll möter vid tinget den 
9/9 1641. Två körpojkar hade nämligen ”utti stor hast” tagit ut körhästarna, något som föranled-
de att linan började ränna. En pojke som precis skulle haka på en malmkorg drogs med ner i gru-
van och slog ihjäl sig. Pojkarna sattes i kistan och spöades sedan med ris vid gruvstugan. 

Vid tinget 31/6 1643 rannsakades en Olof Joelsson också i ett vårdslöshetsärende då han 
borttagit ett bräde som låg över en vattengrop i gruvan. Då konstmästaren kommit gående, och 
antagit att brädet låg på sin plats, föll han ”neder i watugropen och for mycket illa af Grufwattnet, 
som han indricka måtte”. För sitt handlande dömdes Olof att böta 40 mark silvermynt. I ett an-
nat fall förefaller brådska ha varit orsaken till att en pojke körde omkull en äldre man vid en plats 
kallad vinden. Gubben blev därav tvungen att söka barberarvård varför pojken efter rannsakning 
den 4/3 1659 fick ”slitas rygghuden af med Rijs”, ersätta barberaren med 15 daler kopparmynt 
samt ge den skadade en tunna säd. 

Den fjärde största kategorin av arbetsförseelser är mål kring arbetsersättning/lön vilken 
upptar åtta fall. Ett av fallen rör en gruvdräng som för två dygns vakthållning låtit leja sig för 8 
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daler. Detta ansågs vara en oskälig ersättning varför gruvdrängen vid tinget den 30/5 1655 döm-
des att sitta i kistan. I ett annat fall, inför rätta den 22/6 1670, dömdes en annan gruvdräng för att 
ha krävt högre lön ”än gällande förordningar innehöllo” samtidigt som han svor och bannade. 
Rätten dömde honom därför att löpa två gatlopp. Utöver dessa bägge fall rannsakades vid två till-
fällen (1658 18/10, 1679 9/12) personer som tagit ut mera lön än de gjort arbete för. I det förra 
av dessa fall dömdes svarande till böter och gatlopp men i det andra slöts en förlikning. Slutligen 
dömde rätten vid fyra tillfällen (1677 14/2, 1678 20/9, 1678 11/12, 1679 5/11) i mål där lön ej 
betalats ut för ett genomfört arbete. I samtliga fall dömde rätten att lön skulle betalas ut omgåen-
de. 
 
5.3 Ordningsbrott 
 
Denna kategori rymmer, vilket framgår av tabellen nedan, missgärningar i ord och fysisk hand-
ling. Sammanlagt rannsakades dessa brott vid 54 olika tillfällen. 
 
Tabell 3. Ordningsbrott 
 
Mål Antal rannsakningar Procent av kategorin 
Slagsmål och misshandel 34 62,96
Svordom, hädelse, hotelse, förtal 20 37,04

SUMMA 54 100,00
 
Anm: Tabellen visar antalet tillfällen som våldsbrott respektive svordomar, hädelse, hotelser och förtal rannsakats vid Stora Kopparber-
gets gruvrätt mellan 1641-1682. De procentuella angivelserna anger varje brottsgrupps andel av det totala antalet brott i denna kategori. 
Källa: Helmer Lagergrens katalog över gruvrättsprotokoll (GRP) 1641-1682. 
 
Av de 54 fallen utgör slagsmål och misshandel den största gruppen vilka fall rannsakats vid 34 
tillfällen. Resterande 20 brott bestående av hotelser, förtal/anklagelser, svordomar och hädelse. 
Den del av svordomar, anklagelser, våld o.s.v. som riktade sig mot gruvrätten eller annan myn-
dighetsperson kommer istället att tas upp under kategorin Brott mot gruvrätt eller myndighets-
person i kapitel 5.4.  
 Den första grupp av brott inom ordningsbrottskategorin som kommer att lyftas fram är 
våldsbrotten. Enligt gruvartiklarnas § 5 förbjöds ”al slagsmål uppe och nedre wid Grufworne, 
hwem ther med blifwer befunnen, skal straffas twegilt för sielfwe saken, och fyratio Mark för ko-
nungens Förbud”.252 Nedan kommer några av de 34 fallen att lyftas fram.  

Den 27/9 1647 dömdes en Erik Jonsson för att ha misshandlat en gruvdräng med sparkar 
och slag. Men då Erik dock var en främmande karl som inte kände till artiklarnas förbud dömdes 
han inte till något annat straff än till 40 markers böter. Ett liknande fall möter den 12/1 1655 då 
en Per Eriksson delat ut några örfilar. Per var en ”främmandhe” som inte länge befunnit sig vid 
gruvan och eftersom han därmed inte kände till förbudet att slåss blev hans bötesstraff bara 20 
marker silvermynt. Den 18/5 1671 hade en gruvdräng slagit en annan gruvdräng så att denne 
”blödt som en oxe”. Straffet blev 40 mark silvermynt i böter. 

Ytterligare handgripligheter rannsakades den 2/6 1671. Tumultet hade inletts då en tysk vid 
namn Christoffer spelat poker med tre andra. Efter att ha spelat ett tag om öl ombads tysken av 
de övriga att sluta spela eftersom han bara förlorade hela tiden. Ordväxling uppstod och tysken 
slängdes ut. Efter ett tag kom en gruvdräng in och meddelade att tysken stod utanför stugan med 
dragen värja. Två av de spelande gick då ut och ”genompryglade” tysken. Den av de tre som star-
tat bråket dömdes till 40 marks böter medan de bägge våldsidkarna dömdes att betala 97 ½ daler 

                                                 
252 Kongl. stadgar, förordningar, privilegier och resolutioner. (1736) Gruvartiklarna § 5. 
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kopparmynt var. Tysken blev dock helt utan straff. Vid ett annat tillfälle, inför tinget den 22/9 
1670, dömdes en smältare som överfallit sin husbonde med ”hugg och slag” att löpa ett gatlopp. 

Ett gräl mellan två gruvdrängar, påbörjat nere i gruvan, fortsatte efter arbetet på krogen. 
Den ene ryckte då till sig den andres yxa och högg honom i handen. Vid tinget den 27/10 1676 
dömdes nidingen till 40 marker i böter samt ytterligare 24 mark i böter för blodsåret ”med willia”. 
I ett bråk nere i gruvan, inför tinget den 23/3 1660, fick en av parterna ena fingret söndertuggat 
så att det måste amputeras. Den ene av de två dömdes till 18 mark silvermynt i böter medan den 
andre som ”hafwer en oskiälig Creaturs onda egenskaper sig oppåtagit och bittidt” dömdes böta 
40 mark silvermynt. I förlikningens tecken gav han dessutom 100 daler kopparmynt till den han 
gnagt på.  

Det absolut vanligaste straffet för slagsmål har i gruvrättsprotokollen visat sig vara de stad-
gade 40 markerna i böter. Ett bötesbelopp för sår tillkom vanligen om allvarligare skador hade 
åsamkats. I åtskilliga fall har försoning också symboliskt slutits mellan parterna genom att inför 
rätten skaka hand. Vid fem av de 34 rannsakningarna framgår det tydligt att någondera av parter-
na varit berusad men troligtvis var alkohol inblandat i fler fall då alkoholen överlag tycks ha flödat 
rikligt. Gruvartiklarna talar genom drottning Kristina ett tydligt språk i den frågan, ty ”Wi för-
nimme, […] thet myckna ölmångleri, som wid och omkring Grufwan”253 idkas. 
 De 20 verbala lagöverträdelserna kan i sin tur delas upp i två undergrupper, dels en svor-
doms- och hädelsegrupp, vilka ärenden rannsakades vid 10 tillfällen, och dels en grupp om be-
skyllningar och förtal, vilket rannsakades vid 10 tillfällen. I gruvartiklarnas § 1 förbjuds ”alla eder, 
swärjande och Guds förtörnelse, både uppe och nedre i Grufworne”. Det stipulerade straffet var 
att sitta ett dygn i kistan samt att böta 40 mark. 

Den första rannsakningen av svordomar och ”Guds förtörnelse” möter i gruvrättens pro-
tokoll den 29/9 1653. Vid gruvan hade en kvinna börjat ”så hissligen att swära och bannas, att 
man frucktade Jorden skulle rempna”. Straffet blev att böta 40 mark silvermynt, vilket följer stad-
gan men kvinnan gick dock fri från kistan, utan att motiv anges. Faktum är att kistan bara blev 
tillgripen vid två av de tio fallen. Istället användes bötesstraffet desto mera flitigt. Det föreskrivna 
beloppet sänktes också vid några tillfällen, bl.a. vid tinget den 20/3 1667 då en man var så ånger-
full att han föll i gråt, samt vid tinget den 22/2 1671 då en moder bad att hennes son skulle för-
skonas från böter varför rätten istället ombads honom att skänka 10 daler till de fattiga. 

Missbruk av Guds namn genom svordom var ett brott som gruvrätten kunde hantera, men 
vid ett tillfälle, inför ting den 21/6 1665, ansågs brottet svårhanterligt. En gruvdräng hade besla-
gits med malmstöld och placerats i kistan där han under kvällen började föra ett ohyggligt oväsen. 
Han ”kastadhe [sig] lijkasom ett wedhträd emellan ymse wäggar, swor och skrattadhe fasligen”. 
Nattvakten försökte lugna honom genom att få honom att tänka på Gud men drängen replikera-
de: ”Hwad är det för en Gudh du talar om, iagh geer digh och din Gudh fanen, iagh weth inthet 
af den Gudhen uthan tiänar een annan”. Senare på kvällen, då  klockan slog elva, skall han dess-
utom ha yttrat:  ”Kom nu fahn och tagh migh, nu ähr min tijma kommen”. Då rätten sedermera 
frågade ut honom om hans grova hädelse sa han, med ånger och tårar, att han inget mindes. Han 
fick dock förbli i kistan och saken togs upp på tinget vid sammanlagt tre tillfällen, något som vi-
sar hur allvarligt rätten såg på saken. Sammanlagt satt han inspärrad i drygt en månad. Målet fick 
sitt avgörande den 18/7 genom att åtskilliga av nämndemännen påpekade att ”detta fängelset, allt 
sedhan det först oppbygdes hafwer det maneer medh sig, att dher mycket krankt är spordt war-
det” med undertonen att galenskapen brukade gå över då de inlåsta åter kom i frihet. 

Den vanligaste beskyllningen inför tinget var att bli kallad för tjuv. Vid tinget kunde den 
beskyllde dock få upprättelse, något som gavs i samtliga fyra beskyllningsfall. Domen gick ofta i 
försoningens tecken t.ex. vid tinget den 5/1 1655 då den svarande bad om förlåtelse eller vid 
tinget den 31/7 1672 då parterna förlikades. Ett lägre bötesbelopp utdödes också samt att sym-
boliskt ge pengar eller spannmål till de fattiga. Andra oförrätter var att kallas vid namn som 

                                                 
253 Kongl. stadgar, förordningar, privilegier och resolutioner. (1736) Gruvartiklarna § 49. 
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”Tarffwen” eller bli kallad ”våldsverkare”. Böter var det vanliga straffet men vid en rannsakning 
den 11/4 1660 dömdes fyra pojkar dels att betala 10 mark vardera i böter men också att rida på 
trähästen. 
 
5.4 Brott mot domstol eller myndighetsperson 
 
Brott mot gruvrätten eller mot någon myndighetsperson rannsakades av gruvrätten vid 44 tillfäl-
len. Här följer en översikt över dessa rannsakningar. Först presenteras brott mot domstol, vilka är 
32 till antalet, och därefter brott riktade mot myndighetspersoner vilka uppgår till 12 stycken. 
 
Tabell 4. Brott mot domstol eller myndighetsperson 
 
Mål Antal rannsakningar Procent av kategorin 
Uteblivit från rättegång 16 36,36
Visat missaktning för gruvrätten 7 15,91
Svurit inför gruvrätten 6 13,64
Domkval 3 6,82
Hindrat, misshandlat eller missaktat pro-
fossen 

5 11,36

Hotat, missaktat eller ej lytt bergmästaren 4 9,09
Missaktat gruvskrivaren 3 6,82

SUMMA 44 100,00
 
Anm: Tabellen visar antalet tillfällen som brott mot domstol eller myndighetspersoner rannsakats vid Stora Kopparbergets gruvrätt mel-
lan 1641-1682. De procentuella angivelserna anger varje brottsgrupps andel av det totala antalet brott i denna kategori. 
Källa: Helmer Lagergrens katalog över gruvrättsprotokoll (GRP) 1641-1682. 
 
Det vanligaste målet som direkt har att göra med gruvrättens myndighetsutövning är utebliven 
närvaro vid gruvtinget. I 16 fall föll domslut p.g.a. att någondera av de instämda inte infann sig. I 
samtliga fall utom ett blev domen att böta 3 marker. Enda undantaget utgörs av ett fall inför ting-
et den 3/8 1664 då ”Kopparpelle” stämts inför tinget. Hans frånvaro sågs hårt på eftersom han 
dessutom var skyldig en änka 10 daler. Rättens dom blev därför att han skulle ”plichta med fengi-
ellse, tils des samma 10 Dlr betaltz woro”. Överlag var dock straffen milda vid domstolsfrånvaro. 
 Brottet att missakta gruvrätten, eller som man sade – visa nidvördnad, tog sig flera uttryck 
vid de sju tillfällen de rannsakades. Vid ett tillfälle, inför tinget den 10/12 1642, dömdes Erik 
Olofsson p.g.a. att han ”inföll i Rättens taal för rätta”. Den 29/4 1664 dömdes Matts Hansson 
för att ha tagit på sig hatten inne i tingstugan mitt framför rätten. Samma förseelse begick Harald 
Nilsson vid tinget den 26/7 1667. I samtliga dessa fall blev domen att böta 3 marker silvermynt. 
Två undantag har dock observerats och i bägge fallen har personer framträtt druckna inför tinget. 
I det förra av dessa fall, inför tinget den 20/2 1656, blev domen fängelse samt 60 marks böter ef-
tersom den dömde inte bara uppträtt olämpligt utan också hindrat rätten i sitt arbete. I det senare 
fallet, inför tinget den 10/10 1665, dömdes svarande att böta sex marker silvermynt samt sitta i 
kistan. I bägge fallen är tiden i fängelse ospecificerad. 
 Svordomar inför rätten rannsakades vid sex tillfällen. Vid tinget den 6/3 1657 hade en 
gruvdräng stått precis under tingsstugans fönster, mitt för högsätet, och där svurit ett par gånger 
inför två kamrater. Därför dömdes han att böta 40 mark silvermynt samt att sitta ett dygn i kistan. 
Samma förseelse och samma straff fick bergsmannen Tomas Jack vid tinget den 17/6 1657. Den 
24/10 1662 dömdes en annan bergsman till 40 marks böter men i detta fall undgick han kistan. 
Samma straff utdömdes även i följande två mål. Dels den 29/3 1667 då en Erik Johansson Bock-
en dömdes för att ”han badh Gudh straffa sig till lijf och siäl” inför rätten och dels den 6/9 1667 
då den dömde, inför rätten, bad djävulen komma och ta sig. Den 28/11 anklagades även Frans 
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Jonsson för att ha riktat missaktning mot gruvrätten genom att ha yttrat att rätten ”sittia som ho-
ror och tiga”. Ingen dom i fallet finns i ärendet men bergmästaren själv yttrade att han inte en dag 
till skulle ingå i rätten om ”detta ej beivrades”. 
 Slutligen möter ytterligare tre fall med anknytning till domstolen, nämligen brottet dom-
kval. Detta brott innebar att de dömda på olika vis beklagat sig över sina domar. Domkval straf-
fades i två fall med böter och summan var då 40 marker silvermynt.254 Det tredje fallet uppsköts 
vid tinget den 12/5 1682 och möter inte igen under den period som här undersökts. 
 Gruppen av brott mot myndighetspersoner kommer här att nagelfaras. Brotten mot pro-
fosserna (gruvpolisen) räknas till fem. Vid två tillfällen innebar de att profosserna hindrats från att 
göra gripanden. I det först fallet, inför tinget den 6/2 1641 dömdes de två kvinnor som hindrat 
profosserna att sättas i kistan. I det andra fallet, inför tinget den 12/3 1641, dömdes profossens 
hindrare till 40 mark i böter. Två rannsakningar möter där profosser fått utstå skymf och skälls-
ord. Straffen blev dock lindriga i bägge fallen, både den 23/9 1664 och den 21/6 1665. I det förra 
fallet blev straffet att ge en riksdaler till de fattiga i det senare blev straffet att böta 3 mark. Det 
sista ärendet där profosser råkat illa rannsakades vid tinget den 5/9 1673. En profoss hade nämli-
gen blivit överfallen och misshandlad med yxhammarslag och sparkar eftersom det ansågs att han 
varit för nitisk med att hålla efter malmsnatteri vid gruvan. Rätten bordlade ärendet och någon 
dom tycks aldrig ha blivit utdömd. 

Tre av fyra fall av oförrätterna mot bergmästaren möttes av rätten med stränga repressalier. 
Det fjärde fallet blev uppskjutet, utan att möta i protokollen igen. Den 20/3 dömdes en dräng 
som påträffats liggande nere i gruvan trots att elden där var tänd. Då det påtalades för honom att 
”om Bergmästeren får dett wetta, så får du skam” svarade drängen ”Hwad kommer dhet mig 
wedh”. Drängen ansågs i sitt yttrande ha visat nidvördnad för bergmästaren och dömdes därför 
att sitta tre dygn i kistan och därefter bli förvisad från orten på livstid. I ett annat fall, inför tinget 
den 28/7 1665, hade bergmästaren åter blivit nidvördad. Den svarande fick först höra landshöv-
dingen yttra sig ”medh månge ordh och förmahningar” därefter dömdes han att böta 40 marker 
silvermynt samt att sitta i kistan två dagar. I det sista fallet, inför tinget den 6/3 1657 hade en 
gruvdräng kommit påtagligt drucken till gruvan och där skällt på de arbetande. Då han inte lydde 
bergmästarens befallning att gå sin väg utan istället följde efter honom inomhus, så att bergmästa-
ren tvingades kasta ut honom, dömdes drängen att böta 46 mark silvermynt samt sitta ett dygn i 
kistan. Brotten mot bergmästaren straffades alltså hårt. 

Gruvskrivaren drabbades också av skymfer som rannsakades vid tre tillfällen men i samtliga 
fall gjorde rätten milda bedömningar och delade ut lindriga domar, särskilt som de svarande sades 
ångra sig djupt och bad om förlåtelse. I inget av de tre fallen överskiver bötesbeloppen, vilket var 
det enda egentliga straff som utdömdes, 8 daler kopparmynt.255

 
5.5 Handel och avtal 
 
Ärenden kopplade till handel och brutna avtal har rannsakats av gruvrätten vid 20 tillfällen. Som 
tidigare omnämnts så räknades bl.a. malm som lämnat gruvområdet som en handelsvara varför 
den föll under rådhusrättens jurisdiktion. Antingen har gruvrätten här i vissa fall överskridit sina 
befogenheter, kanske som en följd av konflikten med rådhusrätten, eller möjligen har dessa han-
delsmål ingåtts på gruvplatsen och därför också rannsakats där. Rannsakningarna är följande: 
 

                                                 
254 Inför tinget den 30/4 1663 och 16/3 1664. 
255 Inför tinget den 25/3 1651, 15/9 1657 samt 2/10 1657. 
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Tabell 5. Brott mot handel och avtal 
 
Mål Antal rannsakningar Procent av kategorin 
Skuldfodringsmål 10 50,00
Oriktiga mått 5 25,00
Ryggat ingångna malmköp 3 15,00
Otillåten försäljning av malm 2 10,00

SUMMA 20 100,00
 
Anm: Tabellen visar antalet tillfällen som brott mot handel eller avtal rannsakats vid Stora Kopparbergets gruvrätt mellan 1641-1682. 
De procentuella angivelserna anger varje brottsgrupps andel av det totala antalet brott i denna kategori. 
Källa: Helmer Lagergrens katalog över gruvrättsprotokoll (GRP) 1641-1682. 
 
Av de 20 rannsakningarna utgör den största gruppen skuldfodringsmål, vilka till antalet uppgick 
till tio. Vid fem tillfällen rannsakades olika former av oriktiga mått i samband med ingångna eller 
förestående köp. Tre av dessa köp gällde kol. I ytterligare ett fall rannsakades ett ogillt kolmått 
men i detta fall hamnade ärendet vid tinget då svarande stjälpt ut kolen i samband med att kolgil-
laren skulle kontrollera måttets riktighet. I det sista av de fem fallen med ogilla mått hade malm 
sålts som visade sig innehålla för lite malm och istället drygats ut med jord. Tre fall rannsakades 
då avtalade malmköp ryggats och malmen istället sålts till någon annan än vad avtalet sade. De 
sista två ärendena som rannsakades var två mål där personer som inte fått sälja malm ändå gjort 
detta. 

I samtliga skuldfodringsmål utom två dömde rätten att skulden skulle betalas igen och om 
inte det verkställdes skulle de svarande sättas i fängelse. I vissa fall gavs dock en tids uppskov. I 
ett av fallen som inte avgjordes på detta sätt framgår det av protokollen att ”bofwen hafwer 
rymdt” varför han inte kunde rannsakas. Istället ålades profossen att ”stå efter den förrymde”. I 
det andra fallet, inför ting den 12/8 1663, förefaller gruvrätten ha agerat närmast som en krono-
fogde då den berörde skulle plikta sin skuld genom de hus han ”till äventyrs kan ha i förråd” eller 
”stiga till Swafwelgropen och aftiena [skulden] med arbete.” 

De oriktiga måtten resulterade samtliga i böter om 40 marker silvermynt. Vid två av rann-
sakningarna utgjordes de svarande bara en person men vid en av rannsakningarna, inför tinget 
den 9/3 1683, ställdes 24 kolbönder inför rätta samtidigt. Fem av dem frikändes men övriga 20 
dömdes till de stipulerade 40 marker i böter. 

I ett av de ryggade malmköpen dömdes, vid tinget den 11/1 1665, svarande att spendera 
två dygn i kistan. I det andra av de tre rannsakningarna av brutna malmköpsavtal, inför tinget den 
22/7 1657, dömde gruvrätten uttryckligen efter köpmålsbalkens straffskala. Den dömde gruv-
drängens straff blev därför att betala pengar till den som ej erhållit någon malm och samtidigt 
böta tre mark silvermynt. Men då gruvdrängen i fråga inte hade några pengar fick han ”wara bor-
gen sielf och sättias i kijstan”. I det tredje fallet, inför tinget den 22/3 1678, dömdes en Olof som 
ville rygga ett malmköp att ändå betala malmen och därmed fullfölja köpet. 

De två personer som dömdes för otillåten malmförsäljning, inför tingen den 20/3 1667 och 
18/5 1668, blev båda dömda att böta 40 mark. 
 
5.6 Övriga brott 
 
Utöver de brott som presenterats ovan begicks ytterligare 22 brott som gruvrätten rannsakade. 
Dessa brott har ingen inbördes samhörighet utan förenas snarare av att de inte inryms i kategori-
erna ovan. Det är frågan om enskilda brott eller brott av alltför ringa antal för att bilda egna 
grupper eller kategorier. Istället för att här rada upp alla 22 olika övriga brott så kommer fem re-
presentativa fall att lyftas fram som visar på spännvidden bland de övriga brotten. 
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Vid tinget den 1/2 1658 dömdes en person för att ha tubbat/övertalat sin tjänstepojke att 
olovligen plocka hem malmstenar till gården. I ett annat fall, inför tinget den 16/4 1656, dömdes 
en gruvdräng för att ha uteblivit från gudstjänsten på långfredagen, en högtid som enligt gruvrät-
ten borde ”medh största Devotion celibreras”. En annan typ av fall mötte vid tinget den 23/10 
1668 då två smältare dömdes för att inte ha inställt sig att avlägga sina smältareeder samman med 
de övriga smältarna.256 Den 7/9 1657 dömdes en person som för en bergsman påstått att det 
bränts på förbjudna orter i gruvan. Vid en undersökning visade sig detta vara felaktigt varför ett 
bötesstraff utdömdes. 
 
5.7 Brottöversikt 
 
Nedan har uppgifterna ovan sammanfattats i diagramform. Fördelningen mellan de tio vanligaste 
brotten inför gruvrätten betonas här.  
 
Figur 1. De tio vanligaste brotten 
 

20%

13%

10%
9%6%

6%
4%

4%

3%

3%

22%

Malmstöld

Underlåtit arbetsuppgift

Brott mot arbetsanvisning

Slagsmål

Sålt el. köpt stulen malm

Svordom, hot, förtal

Uteblivit från rättegång

Vårdslöshet

Ved- & kolstöld

Skulder

Övriga brott

 
 
Anm: Diagrammet visar den procentuella fördelningen mellan de tio vanligaste brotten som gruvrätten rannsakade mellan 1641-1682. 
Även övriga brott finns med i diagrammet, sammanfattade i kategorin övriga brott .Summan av samtliga brott är 363. 
Källa: Helmer Lagergrens katalog över gruvrättsprotokoll (GRP) 1641-1682. 
 
Av diagrammet ovan framgår att malmstölderna var det vanligaste brottet som rannsakades inom 
den gruvrättsliga gemenskapen. På andra plats kommer brottet att försumma sitt arbete och på 
tredje plats brottet att bryta mot någon arbetsanvisning.  
 

                                                 
256 Inför tinget den 23/10 1668. 
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5.8 Strafföversikt 
 
Av det föregående har det framgått hur gruvrätten dömde i olika typer av brottmål. I detta kapitel 
synas och sammanställs samtliga straff utdömda mellan 1641-1682. Målet är att sammanfatta och 
åskådliggöra de maktmedel som gruvrätten begagnade sig av för att straffa förbrytare och stävja 
fortsatta lagöverträdelser. 
 De straff som möter i protokollen har visat sig vara följande: kistan,257 gatlopp,258 slås med 
ris,259 trähästen,260 förvisning från gruvan, orten eller Bergslagen,261 utskrivning till krigstjänst,262 
straffarbete,263 förlust av arbete genom avsättning,264 mistande av gruvdelar och eller bergsfräl-
se,265 böter,266 ersättningspenningar/återbetalningar.267 Dessutom utdömdes, eller frivilligt förära-
des (i många fall är gränsen hårfin), pengar till mindre bemedlade som kompensation och gottgö-
relse för begångna försyndelser.268 Dessa ”frivilliga” donationer innebar ofta att andra straff inte 
utdömdes i målet trots att lagen föreskrev en viss dom. Nedan har samtliga straffs antal/mängd 
sammanräknats. Då de tre sista straffen, uppräknade ovan, handlar om penningkompensation i 
någon form så kommer de av metodologiska skäl att summeras i en gemensam kategori som just 
penningkompensation. Fördelningen mellan straffen ser ut som följer: 
 
Tabell 6. Straffsammanställning 
 
Straff Antal Procent Antal omvandlingsbara 

straff 
Penningkompensation 271 65,62 13 (till nedanstående) 
Kistan 64 15,50 2 (till böter) 
Gatlopp 32 7,75 9 (till böter) 
Mista gruvdelar och bergsfrälse 11 2,66 0 
Slås med ris  9 2,18 2 (till böter) 
Förlust av arbete 8 1,94 0 
Straffarbete 8 1,94 0 
Förvisning 7 1,69 0 
Trähästen  2 0,48 0 
Utskrivas till knekt 1 0,24 0 

SUMMA 413 100,00 26 
 
Anm: Tabellen visar en sammanställning över samtliga straff som utdömts av Stora Kopparbergets gruvrätt mellan 1641-1682. Den 
högra kolumnen anger antalet straff som potentiellt var omvandlingsbara, dvs. där möjlighet fanns att välja mellan två straff. I tretton fall 
kunde fysiska straff (kistan, gatlopp och spö med ris) omvandlas till böter. Vilket straffalternativ som de facto verkställts har dock inte 
framgått av protokollen. I kolumnen ”antal” har dock bägge alternativen inkluderats varför det faktiska antalet utdömda straff uppgår 
till 13 färre än summan i tabellen anger. 
Källa: Helmer Lagergrens katalog över gruvrättsprotokoll (GRP) 1641-1682. 
 

                                                 
257 T.ex. inför tinget den 14/2 1679. 
258 T.ex. inför tinget den 10/10 1665. 
259 T.ex. inför tinget den 18/3 1668. 
260 T.ex. inför tinget den 10/1 1673. 
261 T.ex. inför tinget den 26/4 1672. 
262 Vid tinget den 8/7 1670. 
263 T.ex. inför tinget den 23/10 1668. 
264 T.ex. inför tinget den 14/6 1665. 
265 T.ex. inför tinget den 11/5 1653. 
266 T.ex. inför tinget den 29/2 1664. 
267 T.ex. inför tinget den 16/12 1670. 
268 T.ex. inför tinget den 26/3 1658. 
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Sammantaget uppgick påföljdernas antal till 400.269 Som tidigare poängterats är det delvis frågan 
om kombinationer av straff men som här separerats för att kunna summeras. Det absolut vanli-
gaste straffet som gruvrätten utdömde, hela 66 % av samtliga, var böter. Vad som inte framgår av 
tabellen ovan, men som är ett viktigt faktum i sammanhanget, är att bötesstraffen i högre grad än 
andra straff kombinerades, särskilt med kroppsstraff. Dessutom fungerade bötesstraffet i flera fall 
som omvandlingsstraff. Det innebar att ett straff, vanligen ett fysiska sådant, kunde omvandlas 
och avtjänas genom att erlägga böter. I nästan en tredjedel av de gatlopp som gruvrätten utdömde 
mellan 1641 och 1682 fanns t.ex. möjligheten att helt ”lösa sin rygghud” genom att erlägga böter. 
Det går därmed att påstå att de fysiska straffen i större grad blev den fattige mannens lott medan 
de mer bemedlade undkom med förtunnad kassa. Valmöjligheten fanns alltså i straffet men det 
var främst de välbeställda som egentligen hade möjligheten att göra ett val, utan att fullkomligt 
ruineras på kuppen. 

I bötesstraffen fanns också ett inslag av filantropi. I 40 av bötesstraffen donerades belop-
pen eller delar av beloppen till traktens fattiga och i viss mån även till hospitalet och kyrkan. Väl-
görande ändamål omskrivs ibland också i termer som ”ad pios usus”270. 
 Det näst vanligaste straffet var kistan. Kistan utdömdes vid 64 tillfällen, eller 15 % av samt-
liga påföljder. Det framgår tydligt av protokollen att det inte var frågan om några längre tiders in-
spärrningar. Den person som satt inspärrad i längst tid var den gruvdräng som tidigare uppmärk-
sammats för att ha sagt sig tjäna Satan. I 27 dagar satt han bakom lås och bom.271 De näst längsta 
fängelsestraffen varade i åtta dagar.272 Det absolut vanligaste har dock varit att den inlåsta slapp ut 
efter ett eller två dygn. En intressant företeelse är att fängelsetiden så gott som alltid utdömdes i 
jämna antal dagar (undantaget ett dygns fängelse) dvs. antingen två, fyra, sex eller åtta dagar. I 
bara ett fall möter ett undantag då ett tredagars straff utdömdes vid tinget den 20/3 1649. Tro-
ligtvis tyder detta på att rätten följde lagarnas straffskalor eftersom sambandet knappast kan vara 
slumpartat. 
 Gatlopp var det tredje vanligaste straffet och utdömdes vid 32 tillfällen. Vid nio av dessa 
straff gavs dock möjlighet att omvandla straffet till böter. Om detta verkligen skedde och i sådana 
fall hur ofta har inte framgått av Lagergrens avskrifter. Däremot framgår det att gatlopp verkligen 
genomfördes i de fall de utdömdes, exempelvis genom uppgifter som att ”execution genast före-
togs”273, eller att gatloppet ”ägde rum den 24 nov.”274 o.s.v.  
 Att mista gruvdelar och sitt bergsfrälse var det fjärde vanligaste straffet, utdömt vid sam-
manlagt 11 tillfällen. Vid tre av dessa står det uttryckligen att gruvdelarna och bergsfrälset gått 
förlorade för alltid.275 Den 17/1 1659 dömdes två bergsmän att mista sina gruvdelar. Rätten till 
gruvdelarna tillföll då gruvan. Genom gruvdelarna skulle tillräckligt mycket pengar bringas in (ex-
akt hur framgår inte) för att köpa vadmal åt tre danska krigsfångar. Danskarna hade nyligen 
sprungit gatlopp och önskan var att de skulle kunna ta sig ifrån orten. 
 Straffet att slås med ris har visat sig vara det femte vanligaste straffet. I samtliga fall är det 
barn som blivit dömda. Vid ett tillfälle, inför tinget den 10/10 1665, dömdes en ung piga och en 
liten pojke att bägge böta vardera 20 marker silvermynt eller slås med ris. Flickan betalade böter-
na men pojken fick slita ris utanför tingstugans dörr. I två fall framgår det att det var föräldrarna 

                                                 
269 Att tabellen uppger summan 413 beror på att de omvandlingsbara straffen räknats dubbelt eftersom den döm-
de hade två straff att välja på. I praktiken var det dock bara ett av straffalternativen som vann laga kraft. Det in-
nebär att hälften av de 26 omvandlingsbara straffen, dvs. 13 stycken, räknas bort från tabellens summa för att få 
det riktiga antalet. 
270 Exempelvis inför tinget den 14/2 1679. 
271 Inför tinget den 21/6, 30/6 samt 18/7 1665. 
272 Inför tinget den 10/3 1652, 4/5 1653 samt 25/6 1665. 
273 Vid tinget den 22/6 1681. 
274 Vid tinget den 6/7 1647. 
275 Vid tingen den 22/3 1671, 20/3 1667 samt 22/8 1667. 
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som verkställde spöstraffet.276 I tre fall framgår det att de dömda barnen fått utdela spöstraffen på 
varandra, vanligen framför tingstugans dörr.277

 Övriga straff undergår alla två procent av samtliga påföljder och kommer därför inte att 
ägnas något större utrymme. Förlust av arbete kunde t.ex. innebära att bli avsatt från vaktstyr-
kan,278 eller att bli utskriven från sin rote.279 Helt kort kan det nämnas att straffarbete i fem fall av 
åtta har inneburit arbete på bergmästargården, att där skotta bort all den jord som samlats på 
”jordbacken”280. Vid ett annat tillfälle framgår det någorlunda var och hur länge straffarbetet 
skulle utföras, nämligen i åtta dagar vid nya kyrkan.281 Trähästen utdömdes i två fall nämligen den 
11/4 1660 och 1/10 1673. I det senare fallet specificerades att trähästen skulle ridas under fyra 
dagars tid med block under fötterna, från klockan 11 till klockan 13. Den ende som blev utskri-
ven till knekt var en Hans Andersson som inför tinget den 8/7 1670 ställts till svars dels för att ha 
hindrat gruvskiftena och dels inte hjälpt till att släcka eldarna i gruva. Eftersom han dessutom inte 
var inskriven i Bergslagets gruvdrängsbok och inte heller var dräng åt någon bergsman beslöt rät-
ten att skriva ut honom till knekt. 
 
6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 
Under 1600-talet var det svenska rättssamhället indelat i olika rättsområden. Parollen var att fol-
ket skulle dömas av sina likar. Bergsmännen vid Stora Kopparberget hade sedan 1300-talet haft 
en egen rättskrets med domsmakt över den egna gemenskapen. Under 1600-talet var gruvrättens 
jurisdiktion begränsad till att upprätthålla lag och rätt i frågor som explicit rörde gruvverksamhe-
ten vid berget. Rätten dömde över bergsmännen samt över de arbetare som var verksamma i drif-
ten. Kristiansson har tidigare visat att rätten slog vakt om den egna gruppens medlemmar och 
dömde dessa mildare än t.ex. gruvdrängar. Gruvrätten mildrade visserligen flera straff men av 
denna undersökning har det även framgått att straffskärpningar förekom. 
 Resultaten av undersökningen visar att det vanligaste brottet inför Stora Kopparbergets 
gruvrätt, i bergsmännens gemensamhetskrets, vara stöld/snatteri av kopparmalm. Stölder av 
malm samt försäljning av stulen malm uppgick gemensamt till 26 % av samtliga 363 begångna 
brott mellan 1641-1682. Även vid Salas gruvrätt var stölder det vanligaste brottet, men där var det 
istället silver och silvermalm som knycktes. Överlag har många likheter framträtt mellan Stora 
Kopparbergets gruvrätt och Salas gruvrätt. Vid Dannemora bergsting var det istället olaga kolför-
säljning och olaga skogsavverkning som var de vanligaste målen. Dessa brott förekom inte alls 
inför Stora Kopparbergets gruvrätt eftersom jurisdiktionen inte sträckte sig utanför gruvverk-
samheten. De närmaste vi kommer något som liknar dessa brott vid gruvrätten är de rannsakade 
ved- och kolstölderna. Dessa brott utgjorde dock endast tre procent av samtliga brott som rann-
sakades. Även om Dannemora bergsting alltså skiljer sig i detta avseende finns desto flera likhe-
ter. Stölder och snatterier anges nämligen som vanligt förekommande även vid bergstinget.  

Vid Sala var, förutom silverstölderna, även fylleri och slagsmål under arbetet vanliga mål. 
Slagsmål anges även som vanliga vid Dannemoras bergsting. Vid Stora Kopparbergets gruvrätt 
har det inte framgått att fylleri behandlats som en åtalspunkt. Istället är det de handlingar som 
följde av fylleriet som rannsakats, särskilt då i mål kring slagsmål och förtal. Slagsmål rannsakades 
i 9 % av gruvrättens mål. De verbala ordningsbrotten: svordomar, hädelse, hot och förtal utgjor-
de sex procent av det totala antalet brott vid Stora Kopparberget. Mål kring förtal var också van-
ligt vid Dannemora bergsting. Den sista kategorin brott som lyfts fram som vanligt förekom-
mande vid Sala gruvrätt är arbetsförsummelserna. Några uppgifter om dessa finns inte från Dan-

                                                 
276 Vid tingen den 9(9 1641 samt 12/4 1648. 
277 Vid tinget den 31/7 1641, 21/4 1662 samt 23/2 1677. 
278 Vid tinget den 11/12 1657. 
279 Vid tingen den 23/1 1647 samt 23/1 1671. 
280 Vid tinget den 14/7 1670. 
281 Vid tinget den 8/6 1644. 
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nemora men därmed inte sagt att de inte förekom. Vid Stora Kopparberget utgjorde arbetsför-
summelserna 13 % av samtliga brott som rannsakades av gruvrätten. En kategori som delvis tan-
gerar arbetsförsummelserna är brotten mot arbetsanvisningar. Brotten mot arbetsanvisningar ut-
gjorde 10 % av brotten inför Stora Kopparbergets gruvrätt. Från Dannemora framgår också att 
frånvaro från bergstinget, dvs. domstolsskolk, var vanligt. Frånvaro från domstolen utgjorde dock 
endast dryga fyra procent av samtliga brott som rannsakades vid Stora Kopparbergets gruvrätt. 
 De olika brott som rannsakades av Stora Kopparbergets gruvrätt har i uppsatsen delats in i 
kategorier. Vid en granskning av relationen mellan de olika brottskategorierna framträder följande 
mönster. Den största brottskategorin var stöld i kombination med handel av stulet gods. Denna 
kategori utgjorde 32 % av samtliga 363 brott. Den näst vanligaste kategorin var arbetsförseelserna 
vilka sammantaget uppgick till 29 % och den tredje vanligaste brottskategorin var brott mot ord-
ningen. Våldsbrott och verbala övergrepp uppgick tillsammans till 15 % av det totala antalet 
brott. På fjärde plats kommer kategorin brott mot domstol eller annan myndighetsperson. Denna 
kategori uppgår till 12 % av gruvrättens samtliga brott. Kategorin handel och avtal uppgår i sin 
tur till ringa sex procent av gruvrättens rannsakningar medan övriga brott också uppgår till sex 
procent.  
 Vid en jämförelse mellan Stora Kopparbergets gruvrätt och häradsrätten, dvs. mellan ber-
gets gemensamhet och böndernas gemensamhet, framträder vissa skillnader men också likheter. 
Vid häradsrätten, här exemplifierad av Oland-Frösåkers häradsrätt i Uppland, utgjorde brott mot 
domstol den största brottskategorin vilken uppgick till 30 % av ärendena. Vid Stora Kopparber-
get kom domstolsbrotten först på fjärde plats i ordningen med dryga 12 % och då rymmer kate-
gorin dessutom brott mot andra myndighetspersoner. Troligtvis kan skillnaden till stor del förkla-
ras av det avstånd som de instämda var tvungna att färdas. Vid Stora Kopparberget låg tinget 
precis i anslutning till själva gruvan med verksamheten inpå knutarna. Den menighet som härads-
rätten dömde hade förmodligen betydligt längre väg att fördas för att inställa sig. Det blev därför 
lättare att smita undan eller troligare att problem kunde uppstå längs vägen till tinget. 

Det näst vanligaste brottet vid häradsrätten, vilket uppgick till 20 %, var brott mot moral. 
Med detta avsågs olika former av olovliga sexuella relationer t.ex. äktenskapsbrott o.s.v. Sådana 
brott rannsakades överhuvudtaget inte vid Stora Kopparbergets gruvrätt eftersom de inte föll un-
der jurisdiktionen. Det gjorde däremot häradsrättens tredje största kategori, nämligen ordnings-
brotten, som uppgick till knappa 20 % av samtliga brott. Dessa brott har även visat sig utgöra 
Stora Kopparbergets tredje vanligaste brottskategori med sina knappa 15 % av samtliga brott. 
Bland häradsrättens övriga 30 % utgjordes 10 % av brott mot regleringar. Inför gruvrätten svara-
de brott mot arbetsanvisningar (hela arbetsförseelsekategorin) för närare 30 % av samtliga brott. 
Den höga siffran beror troligtvis på att arbetsföreskrifterna var betydligt fler, utförligare och 
strängare i gruvan än inom lantbruket och lantlivet eftersom verksamheten var både farligare och 
krävde mer organisation och disciplinär lydnad. Slutligen kan det också vara värt att nämna att 
egendomsbrotten vid häradsrätten utgjorde knappa fem procent av samtliga brott. Vid Stora 
Kopparberget var de renodlade egendomsstölderna få men däremot var, som tidigare framgått, 
malmstölder ett mycket vanligt brott. 

Vad avser likheterna mellan Stora Kopparbergets gruvrätt och Lysekils hamnrätt så har 
inga brott- och straffjämförelser kunnat frambringas. Däremot har det visat sig att hamnordning-
en och gruvartiklarna på många sätt liknade varandra. De reglerade båda brott mot ordningen, 
snatteri och stöldmål samt verbala och fysiska oförrätter o.s.v. inom ett klart avgränsat geogra-
fiskt rum. Däremot har Stora Kopparbergets gruvrätt inte, som hamnrätten, dömt någon för fyl-
leri och endast i obetydlig utsträckning dömdes i religiösa förseelser, med undantag för svordo-
mar. 

Av de straff som Stora Kopparbergets gruvrätt utdömde mellan 1641-1682 så var böter, 
inte helt oväntat, det i särklass vanligaste straffet. Av 400 straff så utgjorde böter nära nog två 
tredjedelar av straffen. De korta fängelsestraffen, tiden i ”kistan”, utgjorde därtill en sjättedel av 
straffen medan gatloppen, vilka i flera fall kunde omvandlas till böter, utgjorde knappa 8 procent 
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av samtliga straff. Utöver dessa straff fanns även andra, mindre ofta utdömda straff. Det främsta 
bland dessa, vilket också är ett specialstraff just inom bergsjurisdiktionen, var att mista sina gruv-
delar och bergsfrälse för alltid. Straffet innebar att den dömde för all framtid miste möjligheten 
att vara delägare i gruvan och därmed att få kalla sig bergsman. Detta straff utdömdes i knappt tre 
procent av gruvrättens domar. I två procent av domarna blev straffet att de dömda skulle slås 
med ris. I samtliga av dessa spöstraff var de dömda barn. Av de resterande straffen undergick 
samtliga två procent av det totala antalet straff och kan rangordnas, efter antal, i följande ordning: 
förlust av arbete, straffarbete, förvisning, trähästen, utskriven till knekt. 

Även vid Salas gruvrätt, liksom vid Oland-Frösåkers häradsrätt och samtliga högsta dom-
stolar var böter det vanligaste straffet. Det har framgått att stipulerade bötesstraff ibland lindrades 
vid Stora Kopparberget men lindringar förekom, som jämförelse, inte vid Oland-Frösåkers hä-
radsrätt. Både lindringar och skärpningar pekar på att gruvrätten var relativt autonom i sin myn-
dighetsutövning och dömde pragmatiskt, som de fann lämpligt. Vid Sala var det vanligt att arbe-
tarna sattes i halsjärn, något som inte alltså förekommit vid Stora Kopparberget enligt gruvrätts-
protokollen. Kistan och gatloppet räknas som vanliga straff vid Sala precis som vid Stora Kop-
parberget. Vad avser de andra fysiska straffen så förekom även trähästen vid Sala, men den räk-
nas inte till de vanliga straffen, vilken den inte heller var vid Stora Kopparberget. De rättsliga lik-
heterna mellan Stora Kopparberget och Sala är alltså återigen slående. Både vid Stora Kopparber-
gets gruvrätt och vid övriga domstolar som ingått i undersökningen var det vanligt att obetalda 
böter omvandlades till kroppsstraff. Vid högsta domstolarna dömdes dödsstraff ut i elva procent 
av påföljderna. Detta straff tycks inte ha utdömts vid Stora Kopparbergets gruvrätt, möjligen ett 
fall undantaget då rätten talar om att ”högsta rätten” skulle utdömas, men vad denna ordalydelse 
exakt innebar framgår inte närmare. Förvisningsstraff var ungefär lika vanligt vid Högsta domsto-
larna som vid Stora Kopparbergets gruvrätt, omkring två procent av samtliga straff. Fängelse-
straffet kistan utnyttjades relativt flitigt vid Stora Kopparberget, i närmare 16 % av straffen. Vid 
högsta domstolarna stod fängelsestraffen för endast två procent av samtliga utdömda påföljder. 

Genom denna undersökning har nya kunskaper framkommit om Stora Kopparbergets 
gruvrätt och de brott och straff som där rannsakades eller utdömdes inom gruvgemenskapen. 
Svaren som lagts fram har även öppnat för nya frågeställningar, för ny och fortsatt forskning. 
Som förslag vore det t.ex. ytterst intressant att undersöka vilka brott och straff som Falu rådhus-
rätt rannsakade eller utdömde under 1600-talet, gärna i samband med perioden som denna un-
dersökning täcker. Då gruvrätten och rådhusrätten mer eller mindre låg i fejd med varandra skulle 
det vara givande att se om de inkräktade på varandras jurisdiktion (och i sådana fall hur). Dessut-
om skulle en undersökning av rådhusrättens rättsprotokoll ytterligare kunna bidra till förståelsen 
av bergsmansgemenskapens liv utanför själva gruvverksamheten varmed denna undersökning 
kunde kompletteras med nya perspektiv. Det skulle vidare vara intressant att se hur rådhusrätten 
dömde över bergsmännen. Vid gruvan har det framgått att gruvrätten gärna behandlade dem milt. 
Kan det vara så att ett omvänt förhållande gällde i staden, att det i stället var borgare och köpmän 
som behandlades med mildhet? Fanns partiskhet även vid denna instans och hur tog den sig i så-
dana fall uttryck? 
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