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4.

Sfinui orf) iffcjs reglor

för

(Soniptltge TOftrarnct, ©cfällar o di i*öt'obrcmgtar 

utlit ^epeflagarc ämbetet.
©iffumttt

£)l)CU: 6: FEBRUARII, ANNO 1656.

®&fom fongeltgc 3Dlaij:tt tynr allcrmrtigftc fumiinjb 
otf) <f)cm giänta ©cer bfjct MANUFACTURERNE tiUtngn, od) alla 
loflige fanbtmärfen bafma fitt tillbörligt' esse, oef fortgängb utbi märt fare 
fäberaeslanbl), od) betta ide orbenteligen tan minna fin fullborbau, mebb 
mtnbre ett låfligit ämbete, od) bef interessenter t)afma, mifa reglor, fmar 
efter bee bora lefma: @a fafma mij llnberffrefne ©tätfallare på @to<fI)ollnti5 
©tätt, fä od) benna foitgl: Residence ©tabens förorbitabe Magistrat, fär 
mebb iHeepftagarne, efter beras öbmiufe anbatlanbe, een mif ©traa, od) 
©itleöregtor melat föreftrifma, bmar efter bee fielfma, fä mal fom beraö @e= 
fällar, od) Säropoifar ma fafma figf) att regulera od) rätta.
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I.

öm itäfton är ftttnabt att bltftua SRäftare t bbenna
fengl: Residence, Stöe, ed) berömntelige ^anbet| Stabb Stodl)ellm, ba 
ftall bait aUbraförft warn ferfebber ntebb fine riktige, ed) mätlgällanbe, ät)r= 
lige borbg, ed) Tullfemmetige läro breef; Od) fäbau är l)anu ferpliditabt att 
gifma figb ann l)oos ålbcrmattneit, ed) bebta att ämbetet matte femma tilU 
famnians, tgeitem famma ålbcrmanits förbett; Od) ban ftalt ftra.r afläggia 
eftie penningar, 1 2):r filfmernumt, ed) ferbettspenningar Oelff öre filfmer* 
input. 'Jiär betta är ftebt, ed) beela 'ilmbetet mät föntögbl) mebb t>anö berbg 
ecb lärebref, ftall t>an fäbait träba beee ecn fOiäftare fem är j ämbetet, ed) 
är t)an ceit, fem femmer in waitbranbes, frcmmaitbe, arbeeta beer ett åt)r, är 
ban een, fem l)är tillförenbe l)afmer lärbt, ed) een iitfebb, ett t)alfft alir, ed) 
när tijben är emfringt), görc fitt 9)läftarefti)de, I)ieabl) benem blifwer förelagt. 
Sätter ban figb beer emeett gifmc ftraff iree baler filfmernumt, fa ed) em 
baits läre= eller börbjbrcef ide matte befinnas i alla ftpden gitt för ämbetet, 
ftall bait förftaffa ftgl) anbra. Sftär bait ed) bafmer gierbt fitt 9Jcäftareftpde, 
ecb blmbetet bafmer beet beffabat, ed) ide erfänbt för gått, ba ftall ban arbeta 
pa mitt igen, fä länge ed) in till beft ban lärer figb bättre göra. '.been er= 
fäitites tmert em bans Sftäftareftpde för gilt, ba ftall ban gifma fem baler 
för 9Jiäftaretoften, beer till een Sttnita 01)1, ed) gifma i 'ämbetes Säbaitu Oije 
baler bmtjt input.

II.
3Räftarcftt)cfet ffall mara. 1. (ftt fabrltaftb om Jyemtijo

fambnar långt, ed) fpra ecb een batff tunini tiedt. 2: @tt Sfiött em tiugu 
fambitar långt, fprffäfftigt, utbi fabbelsmijs gcflageitn, ed) meb een barbt tfin, 
em tree ed) een tialff tumma tied: 3: @eit Smijbt fprbudjtigb, ed) meb ecu 
l)arbt in, fabbelmijS geflageit, fem tumme tied j balsfett. 15 famiter.

III.
?fät bait fom mäftar ffall bliftoa gör maftarfttyefet för

långt, fa bötbe utl)i Så b au (Sen baler ftlfmermpnt, är beet för tert bötbe tmå
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baler filfmernnntt, är beet för ticdt, (ien baler filfmenmmt, är beet för fmaltr 
tum baler filfmernnntt: ®är betta lOiäftareftncfet utbi fielfroa märfet föttber, 
fa ffall ban gifma fe.r baler filfmernnntt j gaget.

IV.
?iäv nu uttgebrubberen baftucr fullfpinmeltgcn utbrättat

fina yimbete» fafer fem ffonom pälagt mar, bå ffall Élbermamten t) af ma 
granna ad)t pä uttgebrcbereit, od) förmana bottom till att lian ftrar träber pä 
■SRäbftuguit, od) aflägger fin borgare @ebt), förämt ban pa nagot fäbt öpttar 
fin boobb, eller btnber till att förfällja nagot goobj pa Smrget; förfnmmar 
?llberitiannen beet fantma, tijger ftilla, od) ide förmanar bottom beer till, 
ffall ban gifma ftraff j Slmbets S-äbati, Xree baler filfmerntpnt; 'ilr od> Unge» 
broberetté egen förfummelfe, od) ban ide ad)tar beet bottom befalles od) pä» 
minneo, gifme ban j labatt bnbbelt fa mpdit, beet är @er baler filfmernnntt.

V.
3amimt(unba när bbrnna unga 3Jtäftaren är alUtrcbu

fnlifommetigen intagen j ämbetet, bä ffall bans rum mara neberft mijbb borbet; 
od) när ämbetet ffall mara, eller fotnma tillfamutans, är ungebrobereité plid)t 
gäa omtiingb od) fätja bee attbra SOiäftarne till; Od) bett font är tilfagt od) 
ide figb inftäller pa fagbatt tijbf) eller Ortt», gifme ftraff Siiugu fpra öre filf* 
mermpnt, utbait ban bafmer ftnineritgb förfall, ntebb fiufbom, eller ttägra 
attbra mid)tige orbfafer, font bottom uppballa, att fan tngalunba fan font ma.

VI.

?eär nagtni mill Söiäjlare bltftua, ocb ftgb bcfrtjitr, eller
äraar träba j gifftermäl)l ntebt) een 'ilttfia, font är j 'Ämbete, eller eett 9)tä» 
flares hotter, bett fantma ffall l)afma balfparten omfoftningen frij, font förmält 
är; bod) lijgmäl göra SDläfter fäften fullfounneligl).

VII.
?tär een iöZäftareö träbber i (öifftermnbl inebb

ett tUläftares hotter, eller eett blttfia, font är j Ämbete, b«n ffall intet ttteer
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gtfma, eller göra ån ben trtbbie beelen, bmabb font j Ärticulen förberörbt 
ar, od) ett q vartal boos) een 9Mftare arbeta på fitt SMftare åbr; bod) göre 
fnllfotnmeligb fin DMftare taft.

VIII.
,©d) ®faU een iUiäftare bafftoa iiuicbt att gtftoa fin <2on

lööö, ok fätja bottom frij för ämbete, när I)att fan fptttna ett gavtt font 
nprkbtigt od) gått är; od> när een tötäftare Soon »ill DJtäftave tuarba, ftäll 
ban od) t)afma frtj ptfften af omfoftitingarne font föreffrtfmit är, bod) Itjgmäl 
tde »ara frtj för Söiäftare fåften.

IX.

?far od) een iWäftare i ämbete pennin btjcit timmelige
böben afgåår, od) t)uftrunn ()aito leftoer efter, ffafl t)enne »arba förumtbt till 
att bruta tHmbete fullfommeligen, font tillförenbe, få länge boon lefmer, od> 
figb äbrtigb förhåller, od) ide träber itttt j annat gifftennål)l, utl)an boon befrijar 
figl) j ämbete igett.

X.
?lär cen ättfia fifth »wäll od) äbvliftcit förhåller utl)i fitt

tHntieftånbl), ocb ben fantma ?lnf'ta bafioev ingen 9Jiäfterf»enn, fa ffall ben 
tÖläftare font är j Émbetet mara förpliktat, font twå ©efällar baftoer, ntifta 
een, od) öfmerlåta benute Éntia ben eetta gefällett tttebl) figb, på beet bentte» 
näbrtngb ide ntå beune bltftoa förtagen, ok boon fålebeS ruinerat, .partner 
iHnftan ok een fPoite font är tnflreftoen j SUnbeteö bolett, emebatt SOiamten 
lefbe, ben fantma poifen ft a ll fine Särcåbr fullfommeligeit l)oob Stntian lära 
utl>, ok ingen poife effter Skansens böbb, är, eller blifmer bonne effterlatin, 
tid att antaga, få länge boon är een Slnfia.

XI.
C*it äRäftarc utl)t bbetta ämbetet fä tuäll fottt en annor

SWäftare ben beer boor ntf)i anbra fmå Staber, ok är ntebb befta SJiäftare



famballt^b od) förlijdtt, att Ifatt är een 9lrligl) föiäftare utl)i lamina Slmbete; 
bett 1 amuta ft a II gifttia figl) ann fyooö Émbetet, ont fatt Ifaftoer udgot till 
att utlirätta, font StmBeteé fater angåår; £)d) när 'Hmbctet tömmer för han o 
ffulb till ammans, bå ftafl l)an giftoa förboobt) pettnimtgar j Slmbetslabait, 
24 öre filftoettnpnt. (fen fSläfterfinäitit när l)ait will fyaftoa Slmbetet ttlboopa, 
ffall t) a it giftoa förbobi) penningar Spiff öre filfmerntpnt; od) när ben eena 
l)aftoer något till att Haga på bett attbra, bå ftall ban font Hagar gtftoa att= 
Hagare penningar ©er öre; od) t)cut font bliftoer anHagat, od) ©er öre filftoer= 
mpttf, od) fäbatt mage bee föra fitta fater fram, bod) meb l)öfligit maneer, 
od) beffebeltgit taal od) geenftoar.

XII.
2lmbetet ffall ORDINARIE aUa (JVARTAL tomma tillfam--

mans, od) l)toar -BMftare ffall gtftoa od) erläggia j iHntbetslåban fine g vartall 
peititittttgar, Dcembl: ©eptoit öre ftlftoerimmt.

XIII.
<Cm od) bbetta funbe bäitba, bit ämbetet är tillfammait*,

att ttågett af tilmbetsbröberna ftgl) förgrepe meb båtttff orbl), eller torångt taal 
entoot bett attbra, få att beer funbe enbtfå trätor od) tioifft bent emedan; bett 
crbfafeit beer till är, gtftoe j Såbatt ©ett baler fttfioermpnt, od) ont ben eena 
förfntäbar bett attbra tneb ffälsorbb, få att ban förfrätttfer baits äbrlige natttpn, 
odt fatt beet fantma irf’e betotjfa, böte Srce baler ftlfioermpnt.

XIV.
?lär ämbetet är tiilfamman$ bo ffall titgett ftgb förgrijya

ctttoof bett anbra på någott fäbt, l)toarfen ntebf) taal, eller gärningar, ide feller 
©ubj ttantpn raifsbrufa tnebl) ftoorbom, eller banbftap: ben font betta gör 
giftoe ftraff t fattig b bpffatt, ©erton öre filfioerntpnt.
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XY.
3ngen utbaff ämbetesbroberna ffall ftgb uttberfla eller

förbrifta af baat od) aftouttbl) föradita betto attbraö arbete, od) ont någott bliftoer 
befunttitt beer ntebl), gtftoe ftraff f ämbetes Såbatt, Stoa baler filftoennpnt.
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XYI.
't offcntdigr marcfnaber dlcv cllicft bbcr mäftarnc av o

tilboopa, beras goobg od) arbete att förfäUja, ed) någon fotnmer font l)afuuT 
luft till att fiöpflaga mebl) ecu 9Mftare, od) ben anbra bans ämbete bvober, 
lägger figb emellan aflacfar l)onont Köpmannen, meb orbl) eller åtliäfioor, 
roopar bortom tfrait ben anbra, ben jom betta gör, ffall mara fallen förfta 
reejan Im ber meb beflaås, till ftraff utl)i iHinbeteo Saban (Sen baler filfmer= 
mnnt, od.) tömmer l)i»t anbra gången igen, ffall batt pltct)ta bubbelt, ocb få 
offta l)an förbrnter, ffall bön gifroa alt tmenite reefor bubbelt.

XVII.
^nfltm åmbctcöbrobcr må #öra bbeit anbra fitt fold)

affpänntgb, beet mare figb fÖtäftarefmän eller poife; förbrnter någon j bettna 
måtton, ban gifme ftraff i Slmbeteölåban, Små baler filfmennmtt.

XVIII.
^fall od) i lijfa matto Mk» ovbitinflcn btifma adbtat od)

bållin, ntbaf UJläftarnc fin emellan, ont beer more någon fOtäftare j blmbetet 
font 'Diäfterfmennerna luppo öfmerflöbigt till, få att bå ©efällar mille mara 
alla booé een SORäftarc, od) beer more ba een iblattbl) SRäftante, font ingen 
DJtäfterfmänn babbe; <Så ffall bett fantnta fötdftare, font mäft ©efäflar bafmer, 
åfämjae mebb ben font ingen bafwer, od) öfmerlata bottom een mebb figb, 
beer meb att ben famraa fOiäftarc icfe matte blifma förl)ittbrat, förberfmat utbi 
fitt banbtmärcf, od) albelee ttäbringslöös. S)en 9Mftaren font lägger figb bår 
emoot, ocb Ide mill beet famrna effterfomma, l)an plicbte meb Små baler 
filfmermpntj ftraff j låban; meb ntinbre ban b^ar fielf ©ejäUett färbeles 
införffrifmit.

XIX.

3uftCit 3Ääfler2n>en ^Sfall förbrifta ftgb <*tt tråba ifrån
fin SOiäftare utban afffeebb eller Drloof, in till een annan, utbait fäije j tijbl)



tin, ocb fäban mebb bang minne brage bmart ban »ill, om ban icfe längre 
bafmer luft till att blifma boos bonotti.
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XX.

?ltir een SOläflarc antager ltägon IMrobrämpb förf! utftt
Säran, bä ffall [amma Särobrättgb bafma od) ferffaffa figb tmemte borgen 
ed) Snfftesmänn, få bbgt [om ©ev baler filfmenmmt fTola SpffteSmännerna 
rätfia fiartbl) före, od) poifen ffall mara föbb af äljrlige förälbrar; od) fäban 
ban är antagen, ffall t>an gifma inffrifnings penningar Solff öre filfmermpnt.

XXI.

Väbrobrängb Sfall lura &rtj abr, od) out hatt löper
bortl) ntbnr fina Säbreäbr, bå fTola bee [amma [om Spffteömämt bafma marit, 
erläggia [amma feje baler filfmermpnt [om föreffrifmit är, ben eeita balfparten 
utbi Émbeteä Såban, ben attbra bålfften ätt) bee fattiga; [ä framt IDiäftaren 
icfe igenom bärbt bällaitbe, är beertill orbfaaf.

XXII.

.^ingeit £ärobräm;b 'Sfall un&crfiä eller förörtjfla ftgb att
gää olofligb, utl)an f)ans SOcäftareö meetffap od) midja, itfl)ur l)anö b»ub itd 
att beföfia någon af fin frenbffap, mpefit miitbre att ban blifmer tma eder 
tree flatter utbe; ocb när bans idiäftare Hagar beerutböfmer, od) befmärer figb 
för ämbetet, ffall [amma potfe lära pä nptt igen.

XXIII.

Säbbait een potfe baffjwer fina rätta läreäbr bär toäl
utbltatt, fä ffall ba't reefa j fremmanbe länber ocb manbra pä -ilmbetet j trif 
yibrs tijbb; beer effter ba ban igen fontmer, fa ma ban blifma SSJiäftare pä 
mijs ocb fätt [om ofmait förmäles.
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XXIV.

;8cfla$ någon font brijfnjcr bönbåfcrtj t bbetta 'llntbcte
bmarigenom SRäftarna j ämbetet lijba uitbergångb. bentt famnta font beer mebl) 
b [if mer betar ätafiti, ftatl mifta fitt arbete, od> tagas ifrait bottom bans märd= 
tpgb till mijbare beffeebb).

XXV.

SMiftoev uagim aff åmbetebbröberna böbb, font inga utcbcU
eller lägeitfjeet bafmer att tomma till jorbemt, ftatl blifma ^ulpin mebti fa 
många penningar utfur Émbetes Sabait, att |an tömmer nöbtorffteligen, od) 
utl)an någon ftoor öfmerftööbb, tit) grafma; beet famnta mart od) förftånbet 
om någon SDiäftare tömmer af figb, od) faller antingen j ftoor fattigboom 
eller fiufboom, ftatl fionom fielpas penninngar uttmr 8aban: bod) meb boet 
mittår, att när tum tömmer till bålfean igen, ftatl t>an tadfambligen att be= 
tala, få frarnt 81 mbetet, od) famptligc ©illesbröberna, för fina färbetes orbfafer 
bottom icfe ffättdia od) af meblijbattbe efftergifma famuia penningar.

(gffter fötefftefne PITNCTERS fatt od) tuij$ ffula betta
ämbetesbröber, SDiäftare, ©efätler, od) fpoitar t)afma figb att råtta. 93iebb 
marningt) od) förmaningb, att bec figb ide j någon måtto emoot beittta öera» 
målfångtte Sfraa, förfee, mtjbb pan od) ftraff, fom beerutbi förmått ftttnö.
Actum ®tocfbollmö tRabljuuä ben 6 FEBRUARII ANNO 
1656.

Scépcr Ärusbiörtt

Söcob ©rtutbrll 

©rid) Stofcnijolm

SjflltS f)fl»60U
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Handskrift i folio, bunden i svart skinnband med guldpräss- 
ningar. A frampärmen står med förgylda bokstäfver: REPSLA- 
GARE-SKRÅ ANNO 1650. Bandet innehåller 8 pergamentsblad 
och 10 pappersblad, af nvilka två pergamentsblad och alla pappers
bladen äro oskrifna. Nr 1 (>,369 f i Nordiska museet.

Bild 10 (se nedan) återgifver repslagarämbetets i Stockholm sigillstamp, hvilken 
förvaras i Nordiska museet.

ABRAHAM AHLEN.

in
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5.

U r dm t> c t 3

aimin’tetareperuque

Stockholm. 

Peruqve dRafare ämbetet ma ftafroa fitt Oiille od) Samman: 
fombft utij (ftt af StabfcnS <puus> ocb pa bet Ställe fom Magistraten t 
anlebning af Äonglige SJlaijftetS General Sfvd ©tbning bet gåttfinuanbeo 
loarber.

Peruqve iOlafare (Sinbctct ttllfommer att banMa mcb
eöäar, ©töra Pemqver af allebauba Slag od) Sorter, jämbwä[)l Turer 
Pantourer, 33rube ocl) .sbåår 'lUöfeov, od) må ingen utom betas) ©mbete några 
Peruqver eller Sianfåltfj Tourer förfätbtga roib Confiscation af loatiran 
od) förfta gången l)au bär nteb beträbe» 40 ©tlf:r 111:3 ©traff od) bår 
l)an unbare tgeit tömmer bliv ban nteb Subla -SBötor 3lnfeeb.



96 EMBETZ SKRÅ FÖR PERUQUE MAKARS EMBETET I STOCKHOLM.

3:o.
Sngeit utom (gmbetct b a fm c £iUftåub anttoricbeö äit i

benne Outlet förorbnat fittneg, att upbaubta ocb förfaOta t)abr, men (ämbetet 
mara titldtit att upfiöpa I)ädr, beef intet att ©ällia bätl) åtb någon fränt* 
manbe eder Oarbetat utbffieppa toiö ftraff fom föregåenbe puneter tnite* 
balter, odf ffatt toib lifta SBtjte ingen utom (ämbetet fom på tanbet eller t 
©täberne något bär upfiöper mare äfterlåtit ia muta fitt upbanbtabe båår åtb 
onbre än Peruqve dJiafare (ämbetet förfcillta, ftåenbeö Peruqye SötnFare 
(ämbetet ellieft fritt, att utbfficfa på lanbet qtoinfålef eder anbre, l)år att 
upfiöpa fom £>ävtidö mabnligit toarit bafmer, eij må itågoit @efäd utom fin 
SOiäftareS wettffap upfiöpa eder förarbeta far lotö famma ftraff.

4:o.
S^tir en (fiefäll t anlebmn$ af fttmqltqc äJlaijjtctj General e 

©FråOrbtiiitg mill bltfroa oftare ocb (ämbetet Orbentligen äftatt, ft all bonom 
födianbe 9Jtäftare©tinfc föreläggas @n Sång ocb ©pattff Peruqve af 
rena @oba bäår »äljl tillrebb ocb arbetab på bet fått fom Sörufeligit är, 
bioilfet 9Jtäftare@tpcfe ^an en tdiaitab bär efter äger inför (ämbetet upioiia 
mib Cäit 55:r ©tlfr mj bötor för b®av bag font förfummas, o<b bär bet 
ricbtigt befinneS, förflaras ban bä för (ämbet$93rober.

5:o.
2lUa 2>pftäbc$ Söläjiarc fom eij äro ntcb fioiighe iOiaijfj

eder Äongl:e Commercie Collegij Speciale ©fra Ocb Previlegier
förfebbe, ftola Sårtera ocb båda fig uitber ©totfbolmö ©Frei i anlebniitg af 
Äonglte tdiaijftj Generate ©tvä Orbiting ellieft ftola be fom aitbra 9?ött= 
båtar anfeeS.

6:o.
(ämbetet nta balla fine (JVARTALS fautmanfomfter efter

Äoitglce 9}taiff:j tRåbigfte förorbniitg, ocb bå bör bioar ältäftare tid låöan 
ärlägta (än -D:r Äop:r 91t:n.
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7:o.

(Sjcfällernc ffola eftoen baftoa fin Vaba pa Dtum ocb ftällc
font SMfterffapet gdttfinnanbeö matter, bmar raeb Swåttne SJtäftare ffola 
fjafwa upfidft od) cit Élt ©efell od) (Sit Ung ©efell förorbttaä fom för Sdbanb 
SUlebel, icfe a [kuta ft ffola giöra JHåfenffap utan od) till fee att ett gobl) £)rb= 
ning Italics iblaitb ©efåfiffapet od) Genetal@från effterlefiueö, ffolanbeä 
be§e SHäfiare fd måltl fom ©cfållcv SÖ t b l)ioart amtat Slltts flutl) ombittas, 
od) attbre fom t SUbrett od) Drbitingen aro nårmaft od> pröfmaö ffidelige 
tillfätttas uti beraö ftällc.

8:o.

Dtät någon föefäll 3&anbraubc anfommer, bar ban fig
1)doö SlUbetmannen od) Sabmeftarett att attgiftoa limilfen pottorn genom Slit 
©efållen låter omffåba od) inffida t) o os ben SJinftare fom l)onom efter £)rb= 
ningen bör l)aftoa, SOiett förffrifmer någon dtb fig ©efäll, böör l)att od) lata 
SlUöerutau famma bref unberffriftoa, fd frampt bett famma giåtla ffatl.

9:o.

©n Väbro')>oicfo, font fine Väv o illbr utbftatt o di bitr
utl)ftriftocn, ffall förfta Ijalfwa SI1)vet feban l)att år toorbett ©efåll l)oos fin 
Sabromaftave förbliftoa emotl) 31 tu a £):r Äopr.ntg eller l)ögft tialfanttan Carolins 
Söefolöbtt, fd frampt SRäfhnett båt dftunbar od) eij will ftelf gifwa pottorn 
Slfffieb.

10:o.

@n DJfäfiare ffall cij Våta inffriftwa met än een sVotcfe
filltfa od) pd en gang, bod når ben l)ar l)alflåvt, md bottom tillatas ben 
anbra att inffrifwa låta.
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2Stbi alt pfrtgit bar bctta fom bce 2lnbrc (ämbeten i alle
måf)I att ftäfla ftg tfongke SJiatjjtetj General ©frå Orbiting ttH (Sfftcr- 
rdttelfe.

beit ©tuctt&c December åf)t effter CHRISTI 
SSörb ®tt SEttfenbe ©tuljmtbvnbe ed) (Slfwa.

$Pn bragattbe fall ed) ®mbete§ magnat.

Fabian Wrede.
I: C: Fleming. I: SillfwerCrantz. G: Wallrave. 

Johan Stiernhöök. S: Elirenstedt.

David Sylvins.

Om handskriften se sid. 103!
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6.

nöt' Sonivteligc Peruqve SUoFarc ©efälleinn 
fjttiar efter be fjaftoa ftg att rätta

Stockholm den 14<u‘ Octobr A" 1712.

l:o.
Ipn (J^cfäl font SJltjfi or utljlnrber od) utffrifmen, ffnll ett .fjalft ÉIje 

förblifroa IjooS fin £nf)resJJtnffare. efter bet låffige Peruqve SOtafare 
©mbetetj unbfåttgite Privilegier od) ont fan febern Éftuitbar Condition 
t)ood en annan, Bör t)an fig boo« Såbemöftareite angifma; fa tuåbl font 
2Utbiefällerne( btoi(fa äga bottom genom UitgSefnllen dnftdba, till ben 
1'täftarc, font orbntngctt tiöfommer, ocb t) on om uti arbete null behålla.

2:o.
iPehatt ©efällen genom tutfP afening är Fomnten till en 3J?äftare,
att arbeta på prof 14 bagar, ffatl ©efätten intet mara befogat mera begtåra 
utt äBedolött att £ttm ©:r ,)tep:r 9Jtt, 9Jlett om SJiåftaren finner ©efcillett 
mera Ittttna förtiäna må ti au till bet bögfta giftoa bottom Slree S):r Äoptr mt 
ocb feban be 14 bagar åro ferbij må 'Uieftarcu nteb @ef ätten accordera, 
font hatt fitt§ bugeltg flitig od) Capabel till bnutfen ©efäll font mera begiär 
pliefte en weefolött ttålften till ©efätl Såban, ocb t)ålften till ©efällertteé fcr= 
taring.
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3:o.
lllllc fyiäinmanbe ©efäller font refanbe anfontma, ffola boos
ÉUberman ftg angifma o<$ bår fitt ridjtiga bemiö uptee, få mäfd om beraö

o

rid)tiga företjållanbc, font od) att bee filte Sålfro $l)r rebeligen od) mäl)l uti)* 
ftatt, od) när be bet giort må be ga uti Condition t)oos ben 9Jiäftare, font 
be äro rid)tigt förffrefne af etter od) ben bee |: om be eij äro förffrefne :| efter 
£rbningen blifma infTåbabe IjooS; bod observeres mib anffåbningen att 
booé> ben 9)ieftare fom t)ar 2:ne ©efåtler, ffcibaS ingen wibare inom beff be 
anbre SSårfftåberne, fom Ifafma antingen en etl:r ingen blifma förfebbe; fymilfet 
åfmen om be uttärbe t ben l:o § bör förftåcö.

4:o.
p|mar od) een (Defalt fom bltfmer tnffrtfmeit uti (öefällcruc*

Matrickel, ffall berfore gifma till ©efålterneö Saba SEree 2):r Äop:r od) 
12 ö:e Äop:r 9)tt. till be fattige.

5:o.
(Eut (Befäll ffalt fa mäbl 3Löintcr fom ^ammarttb, mara plicftifl
.ft ladan 6 om SDiårgonen att mara nti fullt Slrbete, odj bår meb Continuera 
till Älådan 9 om Slftonen Ifmitfen bet förfnmmar böte 4 öre Silfnnt till 
©efällernes Såba.

6:o.
C§)efällcritc ffola mara förpliclttabe att bäUa ft fl ftclf buflelifle

.ftammar af Aijn od) ©rof Sorte, fom befmfmaS fan; jåmbmäbl meb @a,r 
@»nålar od) ©bring mara förfebbe, mib 6 »# Äoptrmg böter i låban om 
tUiåftarcn flagar båröfmer.

7:o.
CHcfällerne är tillåtit att Srufa upp flambla Peruqver, jämt»:

mål)l pitbra od) fanima, l))oar af SJieftaren f)alfparten tillfommer, bmilfet bod
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ffcifl ffie uti beta§ griftunber, bod ffulle Ijånba fig att fåbant forbraS [tratt, 
cct) icfe lan [)afica anftånb, tnå [åbant ffte mcb SJleftarenS Consence, mån 
bår iU)a Ijår ffola tillfåttiaö, fcmmer bet 3SJieftaren allena till.

8:o.
fffmar cd) Cfn ©efåll ware förbubit att gtöra 3l^a Peruqyer;

utan allena en om Slbret for fig, fom bait Bår pa fitt lutfioub Bmarttll ban 
Materien af fin SOtåftarc for Billigt prtjé åger fig tillfjanbla, od) må ingen 
©efåll någon å>iårl)anbel briftca Ijmarfen in eller utom fin SDiåftareS 3Bårf= 
ftab, bår SJieftaren fielf eij met bårutaf, od) bår till famtncft. ^milieu fem 
amtorlebeS gior Bote Små 5):r ©ilftr ©i. till ©efållerna; förutan mab SDiåfta® 
ren§ ©fråå innehåller.

9:o.
iiltiflcn föefätl ffalt nnberfiå fig att avbeta bo»3 någon

33öönljååS eller för fig fielf; bår någon Blifmer bårmeb Betråbb ffalt Ijan Bota 
till Sa ban SEroå S):r ©ilftr 9Ji. cd) till be gattiga \ 5):r ©ilftm bår I)an aftare 
igen fcmmer Böte Slnbra gången buBBelt Srebte gången UrebuBBelt.

10:c.
lIsHutlfcn Ooefall fom omgåb cd) briefer mcb en fåbait fom
c*^> m
antingen arBetar för fig fielf eller hc»oS 3Bönt)åfer, cd) han Blifmer bår meb 
öfmert^at, l)an flail fcrftaraS cmårbig att arBcta I)ocö en årlig DJiäftare intill 
b ef att han aflagt böter till be fattige 16 ö:rc Äoptr 9Kt jårnmåfl till Såban 
16 ö:re ©ilftr 9Jit förfta refan anbra gången buBBelt Srebie gången 3=buBBlt 
cd) få mibare till bef l)an fig Befiunar.

11».
^n ©efåll ware tillåteligit når en SDfåfare gtfioer bonom
afffieb efter Ordningen låta fig fccS en annan Oliåftare aitffåba, bår od> 
ben famma DJiåftaren flitllc gifma fenom afffieb tillätes fenem på famma 
fått fig aitffåba. StJien eij mibare utan når ben famma gifmer ben cm afffieb



102 ARTIKLAR FÖR SAMPTELIGE PERUQVE MAKARE GESÄLLERNA.

fM lian ffaffa ftg ett riktigt attestatum, od) f)ooé> Mbermatt bär meb 
attgiftoa od) fttt refepafs utljtaga.

12:o.
I^är cn (QefåU ftelf tager afffieb till låteb bottom eij att

anflabas till itägoit Söieftare unbare utan mafte t)au refa meb minbre ban 
ärlägger böter Gn 3):r ©ilfrr SOit till ©ejäll Sa ban o cl) 8 öre @ilf:r SOtt till be 
fattige od) lata bä ftg febatt ätt ett gäng attffäba. Sfien ont Igait eij meb bett 
iöieftarn är belåten, mä l)att refa od) ttär f)att .ftalft Él)r I)oos eett ärlig 
SJiäftare ttemlut utom ilujfee Slrbetat od) återfommer od) bä SErebie gängen 
font t ttäft föregäenbe puncten förmäljleö l)afma frihet fig att attffaba.

13:o.
IQefått font antingen toitt refa eller booö en finnan

SOMftare Slrbeta när ban äljrlagt bet ftraff font i näft föregäenbe § förmäljleö 
ft'all 14 bagar förut^ fin SRäftare bäront tillfäija toib Git 5):r ©ilfrr 
ftraff till ©efällentes Säba od) 8 ö:e Äoprr 33it till be fattiga.

14:o.
^afont (Qcfåfiertte haftua fin egen Våba od) bet för bcraö

ttt)tta od) rid)tigljet flutl är f!iet St) ffole befje Articklar af SBifittaren od) 
StttgefäHernc toib alle Qvartaler upläfas; od) bä giftoer l)ioat ©efätl 16 öre 
älop:r ibit i Säbatt od) ben font är bärta eller bejje penningar eij äfjrlägger öfe 
famnta Summa toib näfte fammanfomft tid f)alfparten; bär od) Artiklarna 
eij upläfeö bote Éltgefällett 16 öre ©ilfrr ?)it till Säbatt. Actum ut Supra.

Joliau Joachim Geist:
ätternian

Anders Swartt
Siftttare

Friedericli Tölir
Siftttare
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fspåfom förcflaenhc af Sllömnait od) SBifittiarc utaf Peruqve 2Jta= 
fare ®mf>etet för ©efädente fnttaöc Articklar finnas meb Äottghe General 
<2fto Dvbningnt; fa roatjl font ©mbctj cnffijltc Privilegier enltge. 3d) 
blifioa bee nn förtiben approberade od) gtllabc. -punlfet I)är meb attesteras. 
Stockholms ©tab^ ©mbetj od) äJtjgning Collegio b:n 30. October 
Anno 1712.

SSppa bet Sdfltge Collegij 
SBågnar.

Magnus Huss.
Colleg: Not:

Handskriften upptager både perukmakarnes ämbetskrå ock deras 
artiklar för gesällerne. Hon är bunden i brunt skinnband i stor 
oktav, med guldprässningar ock guldsnitt samt med spår af blå 
ock gula knytband af siden. A frampärmen står med förgylda 
siffror 1714:. Bandet innekåller 8 skrifna ock 4 blanka pergaments
blad. Af dessa senare är ett inkäftadt framför ämbetskrån, ett 
framför artiklarna och två efter dessa. Handskriften kar nr 71,632 
i Nordiska museet.

Bild 11 (se nedan) återgifver perukmakarämbetets i Stockholm sigill, sådant 
■detta förekommer i lackaftryck å ämbetets handlingar från 1720, i Nordiska museets 
skråarkiv. Huruvida ämbetet, som fans stiftadt åtminstone 1095, kanske tidigare, 
haft någon äldre stamp än den här återgifna, är icke kändt, ej häller hvart original
stampen till nedan afbildade sigill, som linnes användt å handlingar från ofvannämda 
■tid till slutet af 1700-talet, tagit vägen.

ABRAHAM ÅHLÉN.


