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angår, som M:r Korp redan färdige giordt och lefwererat, så låter 
Collegium därwid för denna gången bero. ut Supra

Nomine Collegii 
And: Smedberg 

Colleg: Not.
ABRAHAM AHLEN.

5.

Förgyllarne och måiarämbetet.
Ur handlingar i Nordiska museets skråarkiv, som röra måiarämbetet i

Norrköping. 1

Högädle, Ädle ocb Högachtade samt widt Lagfarne 
Herrar Borgmästare ocb Råd!

Hänwisas tilbaka til Lofl. Målare Ämbetet at upta behörigt 
bewis om den påstådde skillnaden emellan Förgyll arnes och Målare 
Ämbetets tilhörande arbeten, innan Magistraten kan sig häröfwer 
widare utlåta. Norrkiöpings Rådhus d 23 Julii 1770

ad mandatum 
A: GJanström

Hppå förgyllaren Lagberg här hos återföljande Jnlaga får 
Målare Ämbetet then ä.hran härmedelst aflemna thes ödmiukaste för
klaring.

I stöd af Kongl: Skråordningen har Ämbetet, genom thes Äl- 
derman, begjärt gunstig handräckning och med then samma hos 
Lagberg anstäldt jagning samt then omrörde Skildten, såsom ett 
fuskare arbete, borttagit af then grund:

l:o Att målningen blifwit gjord olofligen utaf Mäster Pettersons 
gesäll, utan thes Mästares wettenskap och utan at Mästaren ther- 
före en enda fyrk undfått, så att följackteligen Målare arbetet äfwen 
war ett fuskerie, då Lagberg i löndom betjent sig utaf then, hwilken

1 Nr 19,243 d i Nordiska museets samlingar.
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ej hade frihet sådant arbete för sin enskildta räkning förfärdiga; 
men förnämligast skjedde jagningen och Confiscationen

2:do, för den orsaken, at, det betydeligare arbetet, nemligen för
gyllningen ingalunda tilkommer Lagberg, utan är en Målarehandt- 
Avärket tillhörig arbetsgren; ty, änskjönt Lagberg äger privilegium 
uppå Spegel-Fabriquen, hAvarom fult bewis ej blifwit af honom före- 
tedt enär Wälloflige Hall- och Manufactur Hättens stadfästelse 
eller tillstånd ej wordet bilagdt; så tillkommer dock honom, såsom 
glantzgulds förgyllare, ej annat förgyllningz arbete, än endast det, 
som skjer på kritgrund; Hwaremot Målare professionen tillhörer 
sådan förgyllning, soin, efter teck- och ritning förut, påmålas med 
schattering, och just sådan förgyllning Avar samt ei annan blifwa 
kunde på Skräddaregesällernas Skildt, emedan Leijon, Sax och bok- 
stäiVer, med mera, icke annorledes, än efter teck- och ritning, kunde 
tilsättjas genom målning och schattering, hwilket gjöremål Lagberg 
aldeles icke tillhörer eller han thermed äger sig befatta, utan har 
i alla tider sådant Avarit och ännu är en gren af MålarehandtAvärket.

Nu aldenstund förgyllaren Lagberg således högst obefogadt öf- 
Aver jagningen och Confiscationen besAvär anfördt samt ther uti icke 
mindre nyttjat stickande skrifart, än gjordt ganska missfirmeligit på
stående emot Ämbetets Ålderman, som bewakat Ämbetets rättigheter; 
förthenskull, och som Lagberg fuskat i Målare Ämbetetz Handtering, 
anhålles i största ödmiukhet, icke allenast, at Skildten måtte gunst- 
rättAvisligen förklaras för Confiscabel och Ämbetet tillfalla, utan 
ock at Lagberg, eftter Kongl: Resolutioner på Städernes besAvär såsom 
fuskare måtte plicktfällas samt desutom warda ansedd med plickt 
för Åldermannens missfirmande och den stickande skrifarten.

Med fullkomligaste Avördnad framhärdar Målare Ämbetet städse 
Ädle och högtärade Magistratens

Ödmiukaste tjenare 
All. Hiort

I: Hasselgren Joh Fried Pettersen Hend: L: Torrwedser
Mag: Petri Westein.

ABRAHAM AHLEN.


