
Stawfords ordningsregler år 1800

Såsom flera oordningar förefallit ibland Folket vid Gustaf Adolphs Stenkohls Werk, såväl vid
Aflöningarna som vid flera andra tillfällen, hvarigenom jag så väl som Werkets öfriga
Betjening blifvit öfverhopad af oro och besvärligheter, så har jag til förekommande deraf
upsatt följande Articlar till rättesnöre och efterlefnad.

1

At eho som hälst med slag och hotelser öfverfaller någon af sina förmän, ställes under
Sveriges lag, och hwad Bergs articlarna utstaka.

2

Att hvem som söker att stifta sammangaddningar ibland folket, hvarigenom uppstudsighet och
sturskhet emot förmän upkommer, ställes äfven til ansvar under lagen och hvad Bergs
articlarna förmäla, men den eller de som upptäcka och lagligen bevisa upprorsstiftaren, undfå
efter ett sådant lagligt bevis en belöning af 150 D Smt för upptäkten. Skulle åter någon
medbrottsling framkomma och angifva såväl sin egen som andras medbrottslighet, försöka att
få att möjligt rätt blifva rätt att skyddas från Lagens stränghet.

3

Om någon af Grufvefolket med slag eller hotelser den andra öfverfaller, plickta till den hotade
eller öfverfallne 6 D Smt utom hvad som 10 § i Sjuk Casse articlarna utstakar, neml. för första
gången 24 s, för andra gången 1 RD, sedermera dubbelt hvarje gång till Sjuk Cassans förmån,
och stånde til laga ansvar för hvad som händer.

4

At eho, som med oqvadensord, missfirmar någon av sina Förmän, stånde derför til laga
ansvar, men den, eller de, som med laga bevis uptäcka tadlaren undfår en belöning af 12 D
Smt för angifvandet.

5

Om någon inlåter sig uti kortspel, dubblerier, nattsvärmerier och andra otidigheter plickta
hvardera  6 D Smt, som tillfaller hälften angifvaren, hälften Sjuk Cassan men den som i sina
rum tillåta sådant plickta dubbelt.



Äfven beslutes, att följande Reglor ibland Grufvefolket iagtages till allmän efterlefnad

Att hvarje Aflöningsdag börjar aflöningen kl. 4 på eftermiddagen på följande sätt, neml. att en
av Gruffogdarna står på Contoirstrappan och genom upprop efter Rullen framkallar en Karl åt
gången för att emottaga sina penningar, och som någon okallad upkommer öfver trappen eller
ingår til Contoirs rummet plickta därför 1 D Smt som genast vid samma aflöning afdrages och
betalas till Sjuk Cassans föreståndare till Sjuk Cassans nytta.

2

Att den eller de som efter klockan 9 om aftonen sitta öfver i Tracteurshuset under hvad slags
superier som hälst plicktar 12 s, som nästa aflöning afdrages, och tillfaller hälften angifvaren
och den andra hälften Sjuk Cassan.

3

Såsom Klockan 4 om morgonen är den utstakade tiden då alt Grufvefolket bör vara samladt
för att gå ned i Grufvan till deras arbete, så påmines alla och en hvar att den eller de som
kommer efter klockan ½ till 5, får intet ljus, och den som kommer 3ne morgnar årad får icke
heller några ljus samma dag. Vidare kommer sidsta skiftet af folket vid den tid som
Grufvefogden utsätter.

4

Angående körslen nedan i Grufvan, så antydas alla och enhvar, att sedan hästarna genom
Grufvefogden blifvit utsatta hvar till sin ort, den som tar en annans häst, eller sin egen utan
den tour som af Grufvefogden utsatt är, plickta för första gången 12 s, andra gången 24 s,
tredje gången 1 Rd då hälften tillfaller Sjuk Cassan och hälften angifvaren.

5

Hvad angår Casserade Kohl, så har hvar och en flisplockare rättighet, att Cassera hvarje korg
Kohl, som är blandad med det minsta af dåliga Kohl, och om uti korgen finns så mycket som
en hattkulle berg Casseras den äfven, dock har kohlhuggaen rättighet, att sedan han upkommit
ur Grufvan af flisplockaren framfodra de berg hvarföre Kohlen blifvit Casserade.

6

Att eho som för eget uppehälle ta något från Verkets magazin, och sedan säljer, det eller något
deraf till någon främmande, plicktar, för första gången 2 Rd, för andra gången 4 Rd hvilken
plickt tillfaller hälften angifvaren och hälften till Sjuk Cassan, tredje gången förlorar sin
rättighet att fodra någon proviant mera från magazinet.

7

Om alla som fått eller pluraliteten hafva någon ansökning eller klagomål att anföra, förhålles
dermed på följande sätt, neml. att de skicka 2 deputerde, till hvilka de hafva mästa
förtroendet, till Grufvefogden, kan han då icke afgöra saken, så måga de 2ne deputerade med
Grufvefogden, infinna dig på Contoiret i mellan kl. 6 och 7 eftermiddagen. Likaledes om



någon har något i enskildt mål att anföra, sedan han förut rådfrågat Grufvefogden, så må han
från ofvanstående tid och ställe infinna sig. Härvid erinras att inga utom Grufvefogden i hvad
ärende som hälst må komma till mitt hus, såsom ingen sak mera efter denna dato här afgörs
utan genom Grufvefogdarna.

Angående Spannmålsförsäljning och betalning har, Casseuren dertill särskilda Ordres, och om
någon skulletro sig förnär, så har han samma rättighet att hos mig klaga som 7§ utsätter.

Slutligen påminnes hvar och en att taga i betänkande det jag med alla dessa försigtighets mått
och steg icke det minsta sökt till att lägga slafviska band på någons frihet, såvida den har
rättvisa och trohet till föremål, men blott att skydda alla och en hvar från oförrätter och
lidande, ökar nyttan och frugten af deras trogna arbeten och göra hvar och en nöjd och
tillfredställd. Dessutom skall ett noga och beskedligt iagttagande af dessa föreskrifter tillvinna
dem såväl Verksägarnas kärlek, som ock min vänskap och mitt förtroende, och dem som
uracktlåter och bryter emot ofvanstående föreskrifter, bör ej undra om han mister det anspråk,
för mitt och ägarnas förtroende som han annars kunnat göra sig.

Höganäs d. 23 November 1800.

Th. Stawford.


