
 

 
 
1) Ingen som bruker øltappen må selge øl etter kl. 10 om aftenen 
 
2) Ikke under preken 
 
3) Ikke om uken- eller soknedager når arbeiderne skal gå til deres arbeid, unntatt en kanne per mann, 
som kan regnes til deres nødtorft under en bot på en ort (hver gang det skjer) av de som kjøper – tolv 
skilling (for hver person) av dem som selger. Hvilke penger av ”knapschafftz forstanderne” skal 
innfordres 
 
4) Den som forsettlig, eller uten lovlig forfall forsømmer Gudstjenesten: eller kommer med full buk i 
kirken, så de under prediken og gudstjeneste må løpe ut av kirken, og eller de som foretar forbudt arbeid 
eller gjerning; eller og etter kl 10 om aftenen skriker og hujer på gaten: bøter for hver gang 1 riksort. Etter 
tredje advarsel gis større straff og kirkens disiplin 
 
5) Alle forseelser som skjer ved leiermål, slagsmål, munnbruk eller annen usømmelighet vil plassfogden 
antegne og overlevere til meg hver gang jeg kommer hit så at de skyldige kan straffes etter loven 
 
6) Alle løse og ledige kvinnfolk skal innen en måned ta seg husbond og tjeneste, ellers må de forlate 
verket, dersom de ikke har fått særlig tillatelse 
 
7) De som to ganger eller flere ”lader seg belige” (får uekte barn) skal flytte seg utenfor verkets 
priviligerte Cirkumferens innen en måned. Såfremt de ikke ved skarpere midler vil bortdrives og føres til 
tinget for å lide etter loven 
 
8) Presten og verksoffisererne beklager høylydt at mange av folket ligger borte på helgdagene,( i deres 
mange sæterhus) og dermed ikke bare forsømmer gudstjenesten, men bedriver også mye uskikkelig 
virksomhet: Og når de best på en eller annen måte behøves finnes ikke mange til stede. For disse og 
mange viktige årsakers skyld befales at deres stuer må flyttes hit og de må holde til her på plassen. 
Hvilket og i seg selv er rimelig. Det anbefales hermed på min allernådigste arveherre og konges vegne, 
at de retter seg heretter, og straks flytter sine våninger og sæterhus, dog kan de som synes dette er 
umulig denne vinter, (for husroms skyld) bli igjen over vinteren, (men ikke lenger) og at ingen underslag 
skjer, såfremt de ikke vil at deres hus skal bli revet. 
 
9) Og på det ingen skal kunne unnskylde seg med uvitenhet, skal pliktsfogden publisere dette på 
kirkedøren  
 
10) Røros kobberverk, den 6. September Anno 1666. 
 
(L:S:) Jacob Mathias Tax 
 
Kilde: Røros Kobberverks arkiv, PA 211, 18.1.11. Statsarkivet i Trondheim. 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/n/?photo.php&fbid=414032481945849&set=o.133298723371106&type=1&mid=5&n_m=gunnar@rugelsjoen.no

