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Sedan Församlingens Respective Ledamöter genom åtta dagars 
förut skedd lysning från Predikstolen blifvit underrättade om sam
manträde i dag, till stadgande af en förbättrad Skallordning inom 
Socknen, bvartill förslag ankommit ifrån Länets Öfwerjägmästare 
m: m: Wälborne Herr J; A; Reenstjerna, beslutades följande:

§: 1.

Angående Skallfogdar.

Som ofvannemnde förslag föreskrifver, att för hvarje Socken 
Fyra Skallfogdar m: m: böra utväljas, ock denna Socken är folkrik 
ocb vidsträckt att skallbud med den erforderliga skyndsamhet icke 
kunna fortställas(?), såsom om flera Skallfogdar tillförordnades och 
deras distrikter blefvo mindre widsträckta, så stadgades att här- 
städes skola wara Åtta så kallade Under skallfog dar och Socknen 
indelas i lika så många districter eller Skallfogde-Rotar, hvilka 
commenderas af hvarje sin tillförordnade Underskallfogde.

§: 2.
Efter man hittils förnummit, att mycken oordentlighet jemväl 

ovilja och okunnighet råder både hos Skallfogdar och Menighet, 
tillsattes Tivenne Öfwerskallfogdar, och hvilka alltid efter detta 
skola inom Socknen förordnas, desse öfverskallfogdar åligger att 
vid hvarje skallgång antingen begge eller endera sig infinna, hafva 
ett waksamt öga isynnerhet öfver Underskallfogdarnes förhållande, 
wid och under skallgången, så att de fullgöra hvad dem i nästa §: 
är föreskrifvet, vara behjelplige med anordnandet om Garnens och 
Skyttarnes utsättande på tjenlige platser; tillse att allt under skall- 
ningen tillgår rätt och ordentligt, disponera Jagt-Cassan, och den
samma en gång om året redovisa för ortens Jägerie-Betjening, samt 
i öfrigt iakttaga hvad så wäl allmänna Jagtordningen, som det, 
ifrån Herr Öfver Jägmästaren ankomna förslag af den 11. sistlidne 
September föreskrifver.
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§: 3.

Om Underskallfogdarnes skylldighoter.

Hwarje Underskallfogde skall hädanefter enär han sjelf för
märker och upptäcker att odjur af Björn, AV arg eller Lo gjort 
skada eller tagit stamhåll, eller enär underrättelse om dylikt an
kommer:

l:mo Genast utfärda skrifterliga skallbud till det distrikt som 
under honom lyder, hvilka bud på twenne håll inom distriktet bör 
utfärdas, samt, om han är den förste som utgifver skallbud, äfven 
lemna skrifterliga bud derom till närmaste boende Öfverfogde, och 
till så många Underfogdar, som för tillfället anses nödige med sina 
rotar till skallning inställa.

2:o Skall han då Skallning är slutad, uppropa hvar och en uti 
sin Bote som blifvit uppbådad, och anteckna alla dem som ute- 
hlifvit.

3:o Under Skallgången bör Underskallfogden ständigt följa sin 
Bote, den han så wida möjligt är bör hafwa uppställd på ett håll, 
noga efterse om ordning af alla iakttages, anmärka och uppteckna 
alla dem som begå felsteg, samt lemna denna förteckning till Öfver- 
skallfogdarne.

4:o Indrifwa de böter som de brottsligt antecknade skola er
lägga och desse böter till Öfverskallfogdarne också inlemna.

5:o Tillse att alla Garnskylldige äro försedde med behörige garn 
och hvad dertill hörer; utvälja garnkarlar, pålitlige Skytter, och 
dem deras ställen anvisa, med flera skyldigheter som allmänna 
Jagtordningen närmare förelägger; dessutom stadgas, att hvarje 
Underskallfogde som är Hetnmansåboe, skall medhafva för sitt Hem
man, garn och dess tillbehör, i likhet med andra hemmansåboar; 
att alla garn som tillhöra hvart och ett helt Hemman det vill säga 
Fyra Famnar böra förvaras på ett enda ställe hos den åboe som 
skallfogdarne dertill utse, hvilken bör wara answarig för garnens 
wård, frambära dem i god tid till skallen och uppsätta dem, samt 
wid skallens slut nedtaga och hembära dem, för att förvaras till
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nästa skallning, lian skall ock wara skyldig att wid slutet af hvar 
och en skallning på stället granska garnen, om någon bristfällighet 
dervid yppas straxt derom underrätta garnets ägare, som då icke 
kan urskullda sig om okunnighet, ifall någodt åtalande skulle göras 
på garnens oduglighet. — Det skall tillhöra Skallfogdarne, att hvar 
och en inom sitt distrikt icke allenast utvälja desse garnmän, utan 
ock uppteckna deras namn och på dem alltid hafva noga ordning 
— af desse — män hör de egentlige garnkarlar utväljas wid skall
gång, och resten bör ställas på armarne närmast garnen.

8: 4*

Om Böter för förseelser i allmänhet.

a. ) Den Ofverskallfogde, som i någon måtto försummar hvad 
honom är ålagt i ofvanstående 2. §: böte Fyra Riksdaler.

b. ) Den Underskallfogde, som icke noga fullgör de honom uti 
ofvanstående 3. §: förestående skyldigheter, pligte Tre Riks
daler.

c. ) Den Ofiver eller Under skallfogde som missbrukar sin myn
dighet befaller hvad orätt och otjenligt är, eller begår sjelf sådane 
fel som honom åligger avärja, eller befinnes druken plikte Sex 
Riksdaler.

d. ) Den som förfallolöst uteblifwer, när han erhållit skallbud 
skriftliga eller muntliga, skickar i sitt ställe barn och opålitligt 
folk, eller om han är Mansperson och är frisk utsänder Qvinsper- 
soner i sitt ställe, böte Twå Rd:r N: B: der Qwinsfolk endast 
finnes, må den som är raskast opåtalt till skallning sig infinna.

e. ) Den som nedsätter Skallbud, eller fördröjer med deras fort- 
ställning till den grangård honom Wederbör, pligte Fyra Rd:r och 
ersätte derjemte deras dagswerken efter årets markegång som frukt
löst blifvit uppbådad. Alla Torpare skola under samma ansvar 
som en Hemmansåboe wara skylldige att fortställa Skallfogdens 
Ordres eller skallbud.



SKALLORDNINU FRÅN REFTELE SN, VÄSTBO HD, SMÅLAND. 59

f. ) I anseende till de oordentligheter som wid skallgång ofta 
ägt rum, dymedelst att flere personer avancerat alltför fort och ej 
sällan åt helt annat håll än garnen warit utställde, beslutades nu 
till framtida efterrättelse att 2:ne Lurar på Skall-Cassans be
kostnad skola af Öfwerskallfogden genast anskaffas, hvaruti blås- 
ning under skallen skiftesvis bör ske af 2:ne personer som öfver- 
skallfogden dertill utser, att de i Skallen deltagande böra derefter 
rätta sig, och armarne icke avancera fortare än bakskallen kan 
hinna framkomma, samt att till winnande af mera ordning och re
dighet alla wid skallen biträdande personer skola numereras, bö- 
randes alltså nummer förfärdigas i hvarje skallrote efter skallfog- 
darnes föreskrift, och folket derefter i ordning utsättas vid skeende 
skallgångar, då hwar och en bör tillse att han icke må vika från 
sin sidokammerat, den som icke lyder Öfver och Underskallfogdarnes 
befallningar, går från anvist ställe, rökar tobak, somnar eller ligger 
på sin post, åstadkommer buller, eller gör den minsta inwändning 
mot det honom blifver anbefallt, går under skallningen oordentligt 
och sjelfswåldigt m: m: plikte 32 Sk Banco. — Som hittils wid 
skallgång ofta händt, att flere personer icke warit försedde med 
tjenlige redskap till odjixrs dödande så stadgades; att ingen hädan
efter wid wite af 32 Sk Banco må infinna sig till skall utan att 
war a försedd med Spjut, Yx, Skjutgevär eller annat tjenligt mord- 
wapen att nyttja på det sätt och den ordning som skallförordningen 
föreskrifver.

g. ) Den som till Skallning inställer sig öfverlastad af starka 
drycker, bortvisas genast, och plikte utom hwad allmänna påbud 
utstaka Twå Riksdaler.

h. ) Den som under anställd skallning lossar skott på andra 
djur än Björn, Warg eller Lo, eller skjuter innan rofdjuret passerat 
honom förbi framåt garnen böte En R:dr. — Den som utsläpper 
Warg, eller Lo på armarne eller på bakskallen och icke kan bevisa 
att skott blifvit lossadt emellan rofdjuret och garnen och af hvilken 
det skedde, böte hvardera af dem mellan hvilka rofdjuret utsprang 
En R:dr B:co. — Och stadgades i förening härmed wid samma vite 
eller En R:dr Banco, att alldeles inga skott får lossas inom skallen,
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och warder således wid nämnde ansvar, alla så kallade Skräm- 
skytter förbjudna, men på bakskallen ocb armarne får skott lossas, 
då det sker efter widtagen ordning, eller alltid så, att rofdjuret är 
då redan förbi, eller framom dem som skjuter.

i.) Den ibland garnhållningsskylldige som icke föra med sig 
erforderliga garn ocb deras tillbehör, icke har till hvarje famn garn 
ett Syfte som innehåller minst Tolf alnar, icke har ett Spett, Fem 
alnar långt, beslaget i nedra ocb försedd med Träpinne i öfra ändan, 
böte Twå R:dr Banco.

k. ) Den som när Snö faller, icke genast öfverser eller ransakar 
sina ägor, ocb när nytt sporr af odjur träffas det samma öfver sine 
ägor icke efterföljer, eller då egne ägor tryta, icke tillsäger den 
granne på hvars område odjuret sedermera fortgått pligte En R:dr 
Banco.

l. ) Den som efter slutad skallgång afgår förr än Skallfogden 
honom upptecknat ocb skallningen är upplöst böte En R:dr.

§: 5.

Om Belöningar.

Utaf de medel som kunna inflyta, antingen för sålde Skinn af 
de i Skallning fångade Rofdjur; eller af de böter som ofvan äro 
utstakade, skall en Cassa samlas under namn af Socknens- Jagt- 
Cassa, bvilken bör användas, dels till någon ersättning för dem 
som genom rofdjur förlorat Kreatur, dels ocb i synnerhet till inköp 
af Hagel, Krut och nödige Gevär, dels till belöningar för dem som 
på följande sätt utmärka sig:

l:mo Den som på Snö ringar Björn, Warg eller Lo, med den 
säkerhet att sådant odjur fälles, undfår i belöning Tre Riksdaler 
16 Sk. men i motsatt fall En R:dr 24 Sk.

2:o Den som först och säkrast, samt med skyndsamhet utgifwer 
skallbud bör bafwa Tjugofyra Skillingar.

3:o Den som under Skallning fäller Björn eller AVarg eller Lo, 
gifves Twå R:dr.
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4:o Den som säkert upptäcker bo med Ungar uti erhåller Fem 
Riksdaler.

§: «•

Alla de böter samt belöningar, som här äro utstakade utgå i 
Banco-mynt, och stadgades slutligen, att med dem som icke förmår 
gälda de böter, hvartill han efter denna skallordning gjort sig för
fallen, skall förfaras efter 2. Art: 4. §: Kongl: Maj:ts den 15. Maji 
1805. i Nåder utfärdade Legohjons Stadga, som påbjuder: att om 
någon will för den pligtfällde erlägga böterna, den pligtfällde skall 
hos den samma inställas att böterna med arbete aftjena, samt ar
betslönen eller dagspenningen beräknas enär den pligtfällde med 
husmanskost förses, till tredjedelen af hvad markegången för året i 
betalning för dagswerken utsätter.

Ut Supra in fidem Protocolli 
N. Hagelberg

y. pastor Loci.
And: Hjelmquist

v. past: Loci.
Adolph Lindwall 

Pastor Loci

Och pröfwar, sedan Öfver Jägmästaren i Länet förklarat sig 
finna ofvan intagen Skallordning till Grunder, Reglor och Ordning 
riktig, Konungens Befallningshafvande skäligt den samma gilla och 
stadfästa uti allt hvad den kan finnas jemförlig med och icke stri
dande mot hvad allmän Lag och särskilde författningar i ämnet 
stadgar, warandes Socknarne, jemlikt deras förbehåll obetaget att 
efter tid och omständigheter jemka och förbättra berörde Skallord
ning i den mon rättelse kan finnas nödig.

Ut Supra 
Er; J; Bojee

L; Löfvenadler
Stadfästelse Resolution å Refteleds och Anderstorps Socknars 

Skallordning.
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Protocoll hållit wid Socknestämma i Refteled den 29 
Augusti 1820.

§• '!•

Som fråga uppstått huruvida Truls på Flahults Torp skulle 
med denna församling i Skall deltaga eller icke och Skallfogdarne 
till sin efterrättelse yrkade bestämd föreskrift härutinnan, så för
klarades att bemälde Truls må ifrån Skallgång här i Socknen så 
mycket heldre wara befriad som han i Bredaryd Församling är 
skattskrifven.

Ar och dag Ut Supra 
In fidem

Adolph Lindwall 
Pastor Loci

Lika lydande med förevisad afskrift, dock så, att de förut åbe
ropade 2:ne Socknestämmo beslut, hvilka förändra och tillägga vissa 
punkter i Skallförordningen, äro på sine anviste ställen införda 
betyga:

A; Malmberg 
Organist i Refteled.

Uppläst i Refteled Kyrka den 22. Januarii 1826. af

A; Hjelmquist
Comminister

Uppläst från Predikstolen uti Refteled Kyrka Söndagen den 
29. Junii 184—1

1 Sista siffran oläslig.

af:
F: Ling
v. pastor.


