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4.

8drå=0rÖiuiuj

nprättab

Sorbaganberne emellan, ljär i ©tnöeu Ciiiibiislianui 

efter ($\M fyugnerifa 93örb

(St iirécitöc ©iu^iutbrnbc giiintjo ^»)rn.

SSalborgindfjo tagen ten Aotfta Maii.

(Sbunmmt nntre framlcbuc Jyörfäber, fa totil font (Sifters
fommanberne, attib od) af ut;ralbrtcja txjbcr Baft od) fgaflit 3nrdtuingar af fa 
fattabe Reglemente, etter ©tabsens ocb 33t)ö ©fra, ffnntfa tefe attenaft bd 
toaranbe, utan od) (Sfterfomtnanbe famtt. 3orbdganberne ffplbtgft ffutte tjafioa 
titt eftertefnab, partem od) enom tilt egen nljtta od) mdttrefnab, font fit goba 
od) af ^errand Bant wdtfignabe gröba dftunbabe Bågna od) befftjbba, ©patent 
od) Jfrtbfammoni till t)ugnab od) gerfwar, famt motnutUgom, Sreffotn od) 
irarbftbeom titt rdbfto od) näpft; Bioitfen ©tabga od) loebertagne Sag nu mcbr 
utt fbrftutne tijber, tefe attenaft b. 1 Maij 1675, od) b. 1 November 1690,
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utan od) b. 9 Julii 1693, unber Oorgtnäftare ocf) Diabs öfmermaranbe är 
öfmerfeb morben, cd) efter Sijbernag omffiftelfe od) göränbringar itägorhutba 
fcrbdttrab, famt meb Oöter od) Straff öfmer tljetn Orätöligom tiftcimpab, 
(noar efter een l)mar fmtbe loeta fig för ffaba till loara taga, od) fin Jiäfta 
utan oförrät od) förotämpanbe lemna; men beflagcligen od) ti) toär luunnit 
ganffa liten cftcrtrl)t, f)älft een bel ber emot, ftält fig font bt)c egenroilligett 
bef)agat, od) ide font blferaö plift uiforbrat, belö od) efterfat af maranbe 9llber= 
männerö förfumutelfe, tjmitfa unberttben för räbélo od) anfeenbe till fPärfonett, 
famt ftunbom för een liberlig loinning od) egenni)ttig bätnab, fäbant fiälfo= 
famt ärenbe nebtpftat, få mal fom mängemaftarenö od) fit egit fel od) för= 
fcenbe förtegat, fålebeö att bmar od) een fom ffaba timat Ijafmcr pa fin åder, 
äng, od) gärbeSgärbar, uiaft binba fäbant orättat od) ti)ft mib ftg fielf; bmilfet 
att är een obillig od) onaturlig Sag od) fftcfelfe till een gob granfämierätt, 
fom od) efomoftaft meb förtret od) ffaba l)änbt od) rönt är; Slltförbenfful! odi 
i anlebning, fä mät af föregåenbe omftänbigl)eter, fom .tjöga od) Dlabtga 
Ofmerljetcno ntfärbabe Project till 3St)orbningarb inrättanbe, font attfer all 
mitla od) oreba, famt ffaba od) görbärf at betaga, Diätt od) Diätmifa meb 
Sämta od) ($nigf>ct att fammatt pläga, l)afma mij famtl. Sorbäganbe fam= 
manträbt od) ä ut)o genontfebt od) förbättrat bemta .Orbiting od) allmänna 
Stabga, pä fät od) mijs, fom föHianbe Artiklar innefatta, l)ioitfa (Sen l)ioar 
font bet aitgär, od) f)är unber sorterar, efter bemta bag ffall mara ffptbig 
att ll)ba, utan anfeeube till jf)ärfonen, af Clericie, Magistrat eller menige 
aSorgerffapet, fa att ben 6ne meb bett attbre l)är mijb lifa attfes efter befj be= 
fuitbne Oratt, pä fät od) mijb font l)är efter föltier.

Art: 1.

£5 nt tHlbeinnttto ody tiffätttanbc.

1. §. ©fall ärligett SBalborgntäöfobagett b. 1 Maij af Sorbägattberne, 
een Sliterman tilfättias, efter orbnittgen font bt)e bo till i ftabeit, od) Num
meren i Qvarteren, Ijmarifrau ingen mä mara exempt, eller fä ftg mtban= 
braga, mib $väm 5X ©itfmttö plift od) ide befto mittbre päbörbaä Élbermaits 
Slmbetet, unbantaganbe bod l)är mijb Pastoren, Oorgmäftaren od) Diabmätt= 
nerne för bt)eras> Sorbar.
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2. §. Stfalebeö atttageS od) titfättieé famma bagen od) efter famma orb= 
ning, QUbermannen till bielp, Snoeitue Stjfittiare, mijb lifa plift för ben fig 
unbaitbrager, od) ware lifwål ffplbige ©ijfittiare ©pSlatt fig dtaga od) föreftd.

Art: 2.

Jptoaruttnnan 2ll&crmanncné od) SSiifitttariics» Sljélor
ffola bcfta.

1. §. @eban Élbermanncn fdlunba år antagen, bör f)an meb fine tmemte 
Sifittiare, t bl)e öfrige SorbågattberneS nårmartt inforbra fftebo od) Staining 
af förra Éljreté SUberman, famt gemenfamt ben famma öfmerfe, od) få miba 
någon Seljdlning i Cassan år, ben famma eraottaga, od) berföre, få mål fom 
annat mera bet Étjret fan infamblaS, iåmte utgifterne till nåftfommanbe Slbret 
b. 1 Maij giöra rebo od) Ståfning före, od) ber iåmte ide adenaft i råttan 
tijb anffaffa SBdngemaftare, Äoo= od) fvåreljcrbar, till famtl. Sorbäganberneö 
föreftållaitbe od) betinganbe om Sönen, utan od) tillifa meb Sijfittiarne, tgalla 
paitb od) noga upfift öfmer bf)ent, att bt)e fulgiöra fitt plift, od) beforbra 
bl)em, få mål font alle attbre, fom emot bentta orbning brpta, genaft till ben 
plift, fom Ijårefter utfat finnes, l)marmijb Sijfittiarne mib förefallaitbe utmåt= 
ning, ffota giöra Élbermannett bitråbe; görfummaS betta af egennpttigljet, 
motmitlia eller förgåtenljet på ttågonbera fijban, eller böllteS meb ben 23ratö= 
liga, plifte Ijmarbera fa mpfct font bben SråtSligeS Söter tilfåga.

Art: 3.

öm «amltnft af famptl: fSorbäganbcvHc od) b!)cra« plift
fom ntcbliftofl.

§ 1. SöalborgmåSfo bagen b. 1 Maij jfola tillifa meb Élbermait od) 
Sijfittiarne, famtl: Sorbåganbertte mara ffplbige omante famntantråba t)oö 
aftråbanbe SUbermamteu .tiddan Sma Sftermibbagen, att ba icfe adenaft 
igenotnfe Stäfniitgen för förflutite §lbret, od) om ber mib moro något at på= 
minna, utan od) efter 2:bra Artikelens inneha Ib fontma öfmerenS om een 
annan Étberman meb fina tmenne Sijfittiare i ftållet för bl)e förra; fooar 
mib bod fdlunba förl)alleS, att f>marbera af Élberman od) Sijfittiare mdfte
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twdnne Éljr d rab mib ©pglorne förbltfum, f)rt)tlfet t benna bagen b. 1 Maij 
tager fin begpnnelfe fålebeö: att ^anbelömannen David Siöbohm, [cm ifrån 
b. 1 Maij ncfttcbnc Ébr 1753 tid benna tijben leant Élbermait, bitr iämmät 
lutbare i $i)r Liberman, famt Sorgarne -öanä (Sfjrtfttansimt cd) fPät 6^rt[ttans- 
jett SSijfitttare, I) m a ref ter Siöbohm näftfommanbe Ébr 1755 b. 1 Maij dnbt= 
lebigaö, men bfe anbre tmänne förbltfma näftfommanbe Ét)r tillifa meb 
Sorgåren SOcäfter Mirendorph ifrån b. 1 Maij till famma ttjb 1756 efter 
bl)e bfrige Sorbäganberneö gdtfinnanbe, enbera iflberman, cd; blje öfrige tmänne 
Sijfittiare, fjmar efter -paus ©hrtftiansfon od) fPär (S^rifttanbfon blifma iäm= 
mäl äntlebigabe, feban btjeraS tmänne 5lf)r luptt till ättba, od) få mijbare. 
5ör bfrigit ffola b. 1 Maij gärbedgårbarne od) SSångelebcn fbr mångarne 
gemenfamt granffab od) fpnad, fmru blje mifb ben tijben förefinnad, meb 
I)mab metjra fan mara nbbigt att påminna od) bfmerlägga. Uteblifmer någon 
inotmilligen utan taga fbrfatt ifrån benna ©ambling, efter bl)e font febernteta 
i någon angelägenhet af Étbermanncn igenom SSångemaftaren tilfägas), etter 
förfummar att ftätta tiänlig gulmäftig fbr fig, på rätta ftnnbcn att fomma, 
ptifte fbrfte gången ©ä,rton bre ©tlfimt, ffier bet åftare af trebffo od) mårbö= 
lbS^ct, bbte t)marie gång bnbbett.

Art: 4.

•Cm 33aitgarneé frcbtmbc.

§ 1. ©å fnart läten emot SBårbagen går af Sorben ffola alla gärben 
genaft förfmarl. nprättaö omfring mångarne och teben fjängab, få att S3 iutter 
©äben fulfomt. od) i rättan tijb må frebab marba fbr ©reatnren; pmar efter 
iätnmät alla gärben od) leb 14 bagar for SBalborg bag, böra mara i ful= 
fomtigit od) taga ftänb, få att ©pn ber öfroer b. 1 Maij [)ållab fan af famtt. 
Sorbäganbente, finned ta eller fornt något gärbe ogitt, ptifte bt)en fom atbeted 
fbrfumraat och intet mibrörbt ©en 2). @:mt för pmart gärbe, od) bättre ge* 
naft, få framt fyan mit unbmifa fbrbublab ptift ber å Små 2). ©nut anbre 
gången; men ben fom någorlunba, men bocf icfe förfmarl. reparerat fine 
gärben efter tag, bör plifta förfta gång meb ©erton bre @:mt, fom feban 
förbubblad, titt befj bet fan ftå laga granffntng, od) emeblerttb fmara titt 
hrnab ffaba igenom et fåbant bend fbrmatlanbe ffier; men Seben för Såttgarne
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anfonimer på Élbermantten att lata förfmarligcn bättra od) l)äitga, fjmar till 
penningar af Cassan tagag, eller t Srift ber af, igenom repartition af faratl. 
Sorbägaitberne ttpbäres, font febatt i Siäfnittgen afförcs; förfummar Ifatt fåbant 
i rättan tijb märfftälla lata, plitte berföre &må 2>:r @:mt.

§ 2. ©ebatt inl)öftat blifmcr, uptagas lebett od) fättag i formar till bef? 
att eenbera eller bägge 33ångarne för Siintter @äben äter ffola frebag, pä 
famma fät font om märbagen aitförbt ftnneS.

Art: 5.

.Out atuärfan i SJJcfer od)

§ 1. ©är ttägott in pä attttang ätter, tage Ifatt gröban font acfeten äger. 
Särgar Ifatt font fäbbe; SSöte Gren 2):r, od) gifmc ut tl)ct han iuförbt bafmev, 
alt efter ©pnentäng ontpröfmanbe.

§ 2. @lfo font befinneg Köra eller riiba, braga fPtcg, Érr eller ,parf 
öfmer anttarg äcfer, eller mättba berpä, febatt bett tilfab, od) ©äben upruttnen 
är, plifte för t)toarie äcfer Ifan fälebeg öfmerfarit, gpra öre @ilf:utt; men är 
ber af fäbatt ffaba ttmab, att ©äbett eij mijbare mäpa fan, bä betaleg b£>ctt 
efter SDiätigmanna otbout, od) ärlägge eij be§ mittbre befagbe SSöter.

§ 3. Sttttatt Sijatt utbäreg om ppöftett, att ffiära pä ©äbett, må ingen 
af Sorbägaitberne tinbra .päftar, eller annan Sättab i mättgen, antingen pä 
egen efter attbrag gälåcfrar, eller afljöftabe änglappar, utan Élbermattttett font* 
ble till fig i rättan tijb Sorbägaitberne, od) öfmerlägge om bagen ber till, od) 
f ättte ber efter Sorbägaitberne in fine egne, mett eij främntanbeg äpäftar. 
Siubrar ttägott Sorbäganbe annorlttnba od) t förtib, plifte förfte gäng för 
I)toarie -päft 8 öre @:mt, od) framgent (: fä länge tilg aluiänt fär tiubrag :) 
bubbelt; men ffuUe ttägott Sorbäganbe pä fine egne eller attbrag gälåcfrar 
eller affmftabe änglappar, gifma ttägott Srämmanbe, t eller utom ©tabett 
boenbe, läf at infättia häftar t mången, utom famptl. Sorbäganberneg goba 
minne, bett famine ffall plifta Soä baler ©ilfmit för Ifmarbera päften, odf 
ägaren af Ppäften (Sett 2). @ilf:mt, utom ffabatt att atergälba, ber få tima ffulle. 
3 öfrigit fan etj Sorbägaitberne betagag, enär omtränger, låta på egne ättglappar 
upl)ämta gräg, febatt blfe förut Élbermattnen ber ont tiUfänna gifmit, allenaft 
tugen attttatt ber mijb genom ©äbeng eller Goräfetg nebertrampanbe förförbelag.
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§ 4. Sntager mattgemaftaren af @äb etter gräs t mångarne någottS töfa 
(Sreatur, antingen förut etter feban almänt låfgifmit är at tiubra, få tn= 
fättiaé bl)e t Smtants .pågen tits ffaban (: om få ffieb är :) af Élbermamten 
od) 23ijfittiarne är fi>nt od) märberab uti ägartteS ttärmaru, od) till fPenttittge 
summa utfat, Ijmtlfen i brift af gobmillig prompt detaining genaft utmäteS, 
od) efter förelagb tijb om Sj)anttets löfett orbentel: förfälieS till ben lijbanbeö 
ärfätning. Sölen t)mab pliften angår, fa beta tes för Sorb ägan bentes egne 
(Sreatur, utom ffaban: för eett päft, gammalt Slöt, eller ©unfit gpra öre, 
gör ungnöt, göl, get eller går, Små öre, för Ätfb, Äalf eller lamb (ätt öre, 
(Sen oftätt gås (Sett öre, od) ftäft dito (ätt Ijalft öre ©:ntt. Sämmäl ffola 
alle anbre fom ide Sorbägare äro, utom ffabanö ärfätning plifta för (Sen 
,päft, gammalt 41 öt eller ©mijn @ep öre, för Ungnöt, SnöI, get eller går Sre 
öre, för Äijb, ätalf eller lamb titt öre, fantt för een gås fom är ftäft i 
»ingarne (ätt öre, men oftäft Små öre ©tlfrntt; bod) bör altijb l)är mtjb t 
aft tagaS, att ber 8eb eller gärbe fins ofärbigt för mångarne, cdj (Sreaturen
bemiöligen ber igenom ittfommit, od) ffaba giorbt, gälbe bett font uppehålla
borbe, ffaban genaft, od) pltfte fom föreffrifmtt ftår.

§. 5. (Smebatt @äb ocf) gräs ftår på Slot, får ingett gå, rtba, eller fiöra
ber öfmer; (il)o ber meb beträbes, pltfte Små 2). ©tlfrntt od) ffaban åter,
43. 33. 25 Cap: 9 §, meb ntinbre amtars mans defer ftår offuren t magen 
för tl)en fom fin @äb införa mill, fäge tå Ijonont till att unbanfftära, ttjer 
ffaban mtnft är, od) ar unbaitl)äntta, od) feban faflöft t©er framåfa. 2lr od) 
Slug oflagen, ta ffall t fåbant fall, båbe flås od) unbanräffaS. gar någor 
attnorlebeS öfmer, pltfte för fymarie defer eller äng (äen 3). ©tlfrntt, od) ffaban 
åter, 23. 23. 5 Cap. 7. §.

§. 6. ©lår nagott ifrån fin diettbo t defer eller Slug, gälbe ©äb emot 
@äb, od) Spö emot pö; 23öte od) för amärfan (Sen 35:r ©tlfrntt, 23. 23. 8 
Cap: 1. §.

§. 7. ©ebatt Slrtorne få miba äro murne, att bl)e funna npttias till 
mat, må ingen Sorbäganbe utfänba eller låfgtfma någon gräntmattbe att ttp= 
bämta ärtor åt ftg af egtte ärtåefrar, utan bcftälle fåbant meb fit egtt pnu8= 
folf, bod tilfäges Élbermannen ber om förut; men ben fom annorlunba att= 
tingen låfgtfmer gräntmattbe plåda ärtor, eller od) mattgemaftaren öfmerfommer 
någon främmanbe mtber fåbant famblattbe, plifte bett förre gpra öre, od) bett 
fenare Étta öre ©ilfmtt; fymarföre mattgemaftaren f)afmer magt fåbatte genaft



att pantta, ärtorna ifråntaga, od) titt äganben af ärtorne lefoerera, famt 
SUbermanncn panttet berföre tiltftälta, fa lotjba fjatt töfen ide ftrap får, cftcr= 
fem pliften Ijcnom ffatl tilfatla.

§. B. gar man igenom någotbera roångeleben, od) ide ftänger efter fig, 
ptitte Gren 2>. @ilf:mt, änbcd ingen ffaba berigenont tima finite, men på 
annor tjänbelfe, ffaban apart. Sifalcbeö flati ben fom fltfmer öfioer ioange= 
gärben, febait frebat år, plifta gpra öre ©:mt, men rtfraeö bpmebetft gärbc 
neber, få att (Sreatur ber igenom lomma tit od) flaba giöra, betaleö ben färjfilt.
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Art: 6.

öm ^nta^or i 'puiamo J&agcn, od) bmab öcn plifta bör, 
fom berutur olaffigcn fine ©reatur uttager.

§. 1. ©ebait SBångemaftaren rätteligen af Sångarne uptagit blfe (Sreatur, 
fom föromrörbe äro, od) bljent i Snnamä .pagett inläft, må eij någon btjem 
töntigen uttaga mijb Sre 2). ©ilfnnts plift, od) bär iämte betala om någon 
ffaba af bfjem more giorb; men tagas bfje wåtbfammetigen ut, ber om flits i 
5Mfg: 23. 20 Cap: 14. §. fom Étbermannen t)ar mijb bomftoleu att afgiöra.

Art: 7.

£tn till (*m»öetö od) Säbenö Flotte.

§. 1. SJtågre bagar förut, innan ©låttertiben ont Satntnarcu infaller, 
ffatl Qltbermannen falla tilfammanö Sorbäganberne, att itteb tl)em öfmertägga, 
när tl)e miHia begpmta att flå grä§ eller @äb, på bet att ben ena eller anbre 
ide nebtrampar eller nebftörer ben anbras @äb eller grab; od) febatt ont bagen 
tf)er tilt öftoereitu fommit är, bör ingen begptttta att flå förut, mijb (Sen S):r 
©ilfmttö plift, od) bär tämte gälba t)mab ffaba fom timat ber igenom på 
anbras änglappar eller ådrar; men ben font förfummar att flå på utfatte 
bagen, ffplle fig fietf, för Ipuab flaba, font ounbmifeligen af rät trång meb 
ftigar igenom renar eller .pöfber1 fan tima.

1 hovde, gärdesgårdsfoguing, där olika hägnadsstycken stöta i hop. Se J. E. 
Rietz: Svenskt Dialekt-lexikon.
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Art: 8.

.önt 38änflarnc$ upgtfuxutbc för dAcaturctt.

§. 1. cd) fom förnummits för betta offiäligen ffieöt mara, att någre af 
Soröägatt bente, få fnart ölfe fåöt inbärga fin ©äb, gifma up toåitgarne, cd) 
inbrifma fine Greater till bl)e ofrigaS ffaba cd) förbärf; Så) ffaU bär tneb 
£)äbart efter fälunba förhållas: att Étbermannen låter några bagar förut fam» 
manfaUa Scrbägattbcrne, cd> meb bl)em öfwerlägga cm bagen till mångarneS 
upgifmanöe; ffulle någon til! ben utfatte bagen ide mätta fin ©äb införa; 
5Bör l)an enligt 2a. 2?. 5 Cap. 6 § tilfägaö att emct betalning lata bärga 
ccb införa, mill Ifait bet ide, eller fins eij ttöö eller trångmål, feban l)cncm 
få tilfagt är, l)afmc fielf tl)en ftaban, fem f)an af anttarö 23offap får på fin 
©äb eller öpö; men ben fem annorlmtöa upgifmer SSångarne anbrem till 
ffaba, betale för tjmart Greater, fem t 5:te Artis 4 § utfat finnes, cd) ffaban 
apart efter ©pnentäns ntfagn.

Art: 9.

Ont 3Sången>aftatcn$ «i)ol»t, tm>ar uti ben bejia ffall.

§. 1. ©ebatt mångemattaren är antagen, bör Ijonom gärbeSgårbarne cm 
mangante meb leben fri od) färbige lämnas, feban bl)c af famtl. Sorbäganberne 
geb fänbe dre; t)mar mtjb ^enem åligger att flitigt tilfe, bet mångarae mäl 
frebabe lidllas; men ber bait befinner någon emct bentta Orbiting antingen 
tnfättia eller tiubra något Greater i mångarne, eller bet fläppa left, eller cd) 
att Greatur fittnaS t mångarne, fem gåbt cfmer fmarSgcba gärben, bör bait 
b fem intaga, cd) i SitttamS -pågen förmara, tils ban gifmit ber cm ägattben, 
få mäl fem Élbermattiten tiUfäntta, på bet ont ttågett ffaba mere timab på 
©äb eller gräs, ben bå förft må fpttaS af Élbermannett od) öeff 23ijfittiare, 
ccb feban pliftaS efter bettne fcrcffrtftte Orbiting; ffclanbes SSångemaftaren, få 
miba ban rätteligen bär meb umgåbt, niuta balfma pliften af ben 25rctSlige, 
bmilfen batl af Élbermannett emettager; men ffulle bet befittnaS att l)an febt 
igenom fingret meb ttågett i få måtto bråtSlig, font bår uprdfnabt fintteS, ffal
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ban af fin Sébn ftelf umgälla alt l)iuab ben SSråtSlige ärlägga bcrbt, l)U)ilfet 

Élbetmannen meb SBifitttaxnc noga liafnaa att i aft taga.

4 9

Art: 10.

43m 5yä; od) fJåre^erixirneS ocb Inoab tbe bttfnui
att t aft tafla.

§. 1. gäbetbe ffalt åt)rligen l)ällaS, ed) efter gammal plägfeb, uiuta bl)eit 
Söbn, fem meb benom fan öfmereng fommaä mit; görbenffull l)ait ed) mäfte 
metta fin pit ft mara, att t rattan tijb Ät. 6 em mårnarne, igenom ftet i 
tpernet, gtfroa i gaternc tilfänna, att bt)e fem t)afma Äor, inåge ffaffa bljem 
for beitem utom Staben aderfenaft l)alf ©tu, mår od) eftert)bft, men ont 
©åmmaren t fträngafte marmen, bållaö bf)e ute om SRätterne, od) ftöraS b em 
om mårnarne, eller font ber om fan af Élbermaitnen anftaltas, niuter od) for 
bättre aftuiitg pä (Sreaturen, |) torna b meb fig mib mallgången, få lättge nöbigt 
finneS, bmaröfmer bait bar «tt förfråga fig beé Liberman od) SSijfittiarne, fa 
mät font mtjb anbre förefaUanbe tilfälleu bl)cm åtlpba. ©folattbeö b011 få 
aftfammetm t)är mib omgå, att gänaben etj tttå femma ttt t frebabc mäng= 
arne, mebclft bans ©ömnigbet od) förfummelfe; ffufle fä bättba, febatt ban i 
rättan tijb fåbt gättabett för fig, intagas bbe äf mångemaftaren, od) plifte 
Aäljerbeit af fin löl)tt balft emot bet fem t 5:te Art:s 4 § utfat fitttteS, od) 
betale ffabatt apart efter ©pnemättS påfättianbe, om få förefinnes. 2)ocb ber 
bob att afta, att bär åperbett fatt fultpga att gänabenö ägerman, eller bef; 
golf bafma förfummat i rättan tijb låta fomnta fin gättab unber äjerbens 
märb, få böter ägaren förfte gåttg enligit 5:tc Art:s 4. §. od) anbra gåttgett 
bubbett, oanfebt ffabatt ffulle ftabtta på Siänftebionet, fom ^msbonben på ben 
.fjänbelfett af befe löl)n bå fan afbraga, få loäl font mijb flere i benna orbiting 
upräfnabe af Sieuftebionett begåenbe fetaftigbeter; Grmeban ingen till ubrfätt 
tiätta ffaU, att pans SSartt eller Segofålf b en om omettanbe fig emot benna 
©fråorbning förgripit, utan mare l)ait fom .fjuöbottbe är, förbuitbett, att efter 
Élbcrmaitttenb od) Siffittiarnes förefinttattbe SSöterne ftrajrt utlägga.

§. 2. (Snär omlåppet är, att -fperbett od) Siuren badas flail, må ingen 
förmägra fig bl)ent att emottaga mib (Sen baler Sitfimts plift, bwarie gång 
någon låter gå omfring fig ocb flagat bltfmer. ©öllier od) Serben meb någon

4



50 SKRÅ-ORDNINGS FÖR CIMBRISHAMN.

fom fd motoillig föreftmteö, mtfte t)au bå af fin Söfut för fåbait gänab, 23t:e 
Sitta öre @ilf:mt för Siuren, od) lijla få mi)cfet för l)ioarbera Äoo, ware icfe 
be§ minbre ben SBråfclige ägermannen tid gänaben, ffplbig upråtta bet Ijcin 
förfummat meb Revbens od) Siurend l)ållanbe.

§ 3. gareberbens ffplbigbet beträffanbe, få bör ban ifrån förfte SBörian 
i ©arbagen, od) till epälgoite mådfo tijben, i råttan tijb om mårnarne Ät. Sitta 
utan om @tcd)bommen emottaga gåren; /förin mm ar någon i råttan tijb 
ftålla fine går för .perben, fware fielf till all ben olägenhet ber af föllier; od) 
ninte .perbett iåmtoål epiornab för fig »ib ©allgången, ben tijben om Stiget 
nöbigt pröfmad, b>ir>ar emot ban uitbfår ben löbit font meb bottom betingad 
fan, jämte Äåft cd) .ptcrnab för broarie gpta går om bagen; gör ©är, btocir= 
annan omgång t t»å bagar, od) få wijbare proportionaliter. gör öfrigit 
rättar ^an fig, fa »ål fom bbe ber b«fton gåren unber tjaite? wårb, albeleS 
efter b'oab om gäberbeit förut anförbt finned, od) bär till lämpad fan.

göregåenbe ©fråorbntng, fom åbrligett ©alborgmäffo bagen b. 1 Maij 
för famtelige Sorbågante wijb fainbltngen ffall liubeligen upläfad, på bet een 
b»ar fom nu äger Sorb, eller bbe fom båban efter fomnta till att få Sorbar, 
ntåge få mpcfet båttre »etta, t>iv>ar efter bbe fig fielfme råtta ffola, få »ål 
fom od) tilballa fine Sienftefolf od) aitbre att taga fig till »ara för bl)e Sirått 
fom bårutinnan upråfnabe åre, få framt bbe willia nnbmijfa ben fpiift fom 
ber pa fötlia bör; baftoa nnbertefnabe eenbåHeligen ingåbt, famtpft od) 
beiafat; od) förbettffull ben famma nu till mera »if» meb »åre nampnd ocb 
©igneterd unberfåttianbe befråfta, fom jfiebbe i Cimbrishamn ©alborgmätjo 
bagen ben görfta Maij i Slbret @tt Sufenbe ©iubunbrabe gemttjo gpra.

Pffihr: Kronander David Siöbohm Olof Öhréus J. Griinenberg 

Christ: Pletz Per: Owenius (Oläsligt namn.) H: Witt 

G: Grönvall Ingeborg Lundstedt Lorentz MirendortF

Söud ^ Seppfjon .paus |-K Gbriftenfjon

j)cr P K (itgiftenfeon
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Söregåettbe Drbning accepteras Cimbrishamn b: 1. May 1758.

A. Wetterbergh 

(Skriften K I Sonfemt 

Sonå k Saif on

Friedr. Zimerberg 

'Kttberö A K (SIfriftenfjon 

Sfaf Stocnfott

5 1

Xfjemta af 3orbbrufarne t)åv t Staben unberffrifna ocf roebertagna <Sfra= 
orbtttng, fyaftoer Magistraten igenomfebb; ocf font tfyen beftniteS til Ifela 
tlfefs innelfåtb u?ät)l utarbetat ocf fattab, faint tit Sorbbrutarneö nptta od 
loatfärb lånbanbe, nar ttjen uti toårdet ftälteS: görtfjenffult bltfwer od famnta 
orbiting af Magistraten fjärigenom tit tpoarå od etts ofelbara od) outtbttnfe= 
tiga efterråttelfe ftabfåftab. Cimbrisbamns Mictbtguuö b. 1 May Anno 1754.

Friedrich Wettringh

Joh: Öhréus Gr: Hammar Magn: Wollin C: Gr: Brandt 

Joh: Fried: Zimerbergh I

I Meddelanden från Nordiska museet 1897 (Stockholm 1898) 
finnas å sid. 104—115 tvänne byordningar införda. Den ofvan åter- 
gifna skråordningen för jordegare eller byordningen — ty en by
ordning är i själfva verket äfven denna, ehuru frågan i detta fall 
gäller en stads innevånare — meddelas här för att ytterligare öka 
materialet till belysning af en af det nordiska och, vi kunna säga 
det, det allmängermanska samfundsväsendets älsta former.

Anförda handling finnes i original i en i skinnband bunden 
handskrift i kvartformat i Nordiska museets arkiv. Å bokens
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första skrifna sida läses jämte anteckningen »Cimbrishamns Råd
stuga 1 Maij 1754» den i det föregående såsom öfverskrift använda 
titeln, och härefter följa stadgarna.1 Fortsättningen innehåller 
jordegarskråets räkenskaper från år 1753 till år 1795 samt i slutet 
några kortfattade protokollsartade anteckningar. Handskriften, 
som har katalognumret 19,128 i museets samlingar, skänktes 1877 
till museet af direktör C. Nisbeth i Simrishamn. 1

1 Bland dessas underskrifter har en (sid. 50) varit utgifvaren fullkomligt oläslig. 
Af de öfriga äro namnen C: G: Brandt och Joh: Fried: Zimerbergh något osäkra, 
det förra hvad beträffar bägge de första namnbegynnelsebokstäfverna, det senare hvad 
tydningen Joh: angår.


