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Renskrift av järnbärareförordning från 1663

Copia
Een Ordning För Järndragarena hwilken består i effterföljande pu[n]cter.
			

1:mo

Skall them förordnas En Capitain eller Ållderman, som är en nychter, flitig, rättrådig och drifwande karl, som
kan både läsa och skrifwa, hwilken dageligen dem till arbetes ställer och thet antecknar, jemte alt hwad under
them förefaller med arbete, för hwem the arbeta, och hwem af dragarne tillstädes i tijd kommer rätt anskrifwa.
			

2:do

Bör denne Ålldermanen hafwa under sig Etthundrade friska och dugelige arbets karlar och dragare, som wid
bägge Wågarne både i Staden och Grafwen arbeta skola, altjd så lagandes, att ingen öfwer them klagandes
warder, som wore han uppehållen af them.
			

3:tio

Skall han hålla goda och starka ordres ibland dem, och sättia een Rotemästare öfwer hwarjo Tjo man, och
honom alfwarligast tillhålla, att han hwar wärkedag, som han tillsagd warder wid klåckeslaget om Mårgonen
klockan femb, sig med sine underhawande Tjo karlar finna låter på nya wåge bryggan, der Ålldermannen skall
den förste wara som där tillstädes kommer, arbetet under dem fördehlar, och den som sendt kommer eller
aldeles borta är, utan laga förfall i böter lägger, äfwen och den som arbetet igenom dryckenskap, eller elliest
försummar med böhter straffar, thet ware sig Rotemästaren eller hans underhafwande.
			

4:to

Skall Ålldermannen wara förplichtadt, att taga wara uppå hwar järnskuta som ankommer, att Skepparen sig
hoos honom angifwer, om arbets folk till sin utlastning, då han Skepparens Tullzedel kan öfwerse, hwem Järn
inskeppat hafwer, och det annotera, att han deße richtigare sin betahlning kan bekomma.
			

5:to

Skola dragarne som Skutorne utlasta, straxt deras Ållderman tillkiänna gifwa hwarest järnet rest är, och den
samma post i acht taga, att ingen blandning blifwer, med det upreste Järnet.
			

6:to

Skola Rotmästarne uptaga penningarne som de förtient hafwa, dem deras Ålderman lefwerera att utdehla,
hwad Järn tå igenom Wågen går, skall ålldermannen taga underrettelse af wägaren om, och Rotmästarne af
Ålldermannen een Zedel derpå fordra.
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7:mo

Skall han altid låta sig wara angelägit att fråge effter alla påster, som igenom Wågen gå och utskeppas,
såsom och på andre sijdan om Wågen, god ordning hålla, att Kiöpmannerne med rum och ställen förnögde
blifwa, att hwar och een kan sitt Järn igen finna.
			

8:vo

Är Åldermannens plicht, noga påsee och i acht taga, at ingen skuta något järn upkastar eller upskiuter förrän
några bräder eller sådant blifwer på bron underbredt, på det bryggan icke skadas i någon måtto wid Straff
tillgiörandes.
			

9:no

Skola alla twistigheter, som under them kunna yppas, uppå Fracht Cammaren af Ålldermannen angifwas och
där rättade blifwa.
			

10

Kiöppmännerne skola betahla för hwart Skeppund järn, som tages ifrån Skutan och reses wid plancket,
närmare eller fiärmare ifrån Wågedörren Twå öhre kop[parmynt], när thet lägges på Skåhlen Ett öhre
kopp[armynt]. Sammalunda när thet tages af Skåhlen 1 öre kop[parmynt], men för upresningen eller
bärningen straxt i Skeppet, för hwart Skeppund allenast Tree öhre kopp[armynt] och detta skall så snart
arbetet förrättat är, straxt och utan uppehåld afläggias.
			

11

Skall någon Järnpåst andra gången wägas, då förbättras dragarens löhn med twå öre kopp[armynt] på hwarje
Skeppund, antingen det står när eller längre ifrån Wågen.
			

12

Skall Ålldermannen drifwa allfwahrligen därpå, att den Skuta eller Fahrkåst, som blifwer sin last ledig wid
bryggan, straxt och forderligast aflägger uthur wågen, för dem som lastade liggia och åter till broon willja
och böra, sålunda altid befordrandes dem som lasten
innehafwer med deras wißa arbets folk till utlastning.
			

13

När någon Olycka och fahrligheet af Eldswåde förhanden är, och i Staden eller på Mallmarne tijmar, skall
Ålldermannen wid Straf och böter dragarne tillholla, att de oförsummeligen sig wid Elden finna låta,
så snart där till teckn gifwes, eller eljest derom wiß kundskapp kommer, hafwandes med sig duglig och
tienlig redskap, som wid slijke tillfällen kunna pröfwes af nöden och tarfwelige. Actum Stockholms Fracht
Cammare den 14 Junj 1663.
Cum originali concordare vidi
		
		
L[oco] s[igilli]

Carl Hierzeel
Colleg[ii] not[ariu]s

Renskriften utförd av Christina Eriksson vid Stockholms stadsarkiv i december 2007.

