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Om Burskap
till III Cap. Handels-Balken.

§. i-

Innan ännu någon vetenskaplig theorie upgifvit arbetets fördel¬
ning och Städers anläggande, såsom vilkor för ett blomstrande
näringstillstånd, hade Städer redan bildat sig ibland de folkslag,
som antingen upnått eller arbetade sig upp till Civilisation. Hi¬
storien , så långt tillbaka som vi ega urkunder, uplyser derom ,
att Städer lunnos hos Babylonier, Egyptier, Phoenicier, Greker,
Romare, m. fl. och att utom deras politiska ändamål, denned
ork vunnits mera fullkomlighet i slöjder, mera rikedom genom
handel; factiska bevis att Stadsinrättningen är nödvändig lör nä¬
ringarnes förkofran inom ett land. Äfven våra inhemska häfder
ådagalägga, att Städer redan under hedendomen funnits i Sveri¬
ge, Sigtuna, Upsala, Calmar, Skara, Liodhus eller Lödese, Ska¬
nör, Visby, m. fl., ehuru i början troligtvis, för Slöjder och
Handel ej så beskaffade, som våra nu varande Städer. Det var
först i XIV och XV Seklerna, som våra Städer utbildades till
det skick de nu hafva; och sannolikt är, att grunderna för Stads¬
närings-Systemet blifvit hemtade ifrån de Tyska Staderna. Så¬
dant var helt naluxdigt; ty Tyskarna voro framför våra förfä¬
der i odling, och deras inrättningar blefvo -barslädes kände,, dels
genom både fiendtliga och fredliga besök, dels genom hit deri-
från inkomne Religionsmissionairer, dels ock i synnerhet sedan
Tyska Furstar, flere efter hvarannan, inom koi-t tid beklädt
Svenska Thronen. Tyskarne åter hade geftom förbindeiserne med
Romrarne säkerligen från Rom hemtat kännedom om Skrå-in¬
rättningarne, i Rorji införde och gällande alt ifrån NumjE Pom-
pilii regering a) och sedan tid eftér annan otataldtei den civila
lagen b). Om Handelsförfattningär hade de utan tvifvél vunnit

a) Plutarehus Vita Num. Pomp.
b) 4. III. i. XXVII leg. ult, 22. XLVIL tf. m. fl.
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kunskap ull Venedig, Florens, Hanses! äderna; och både Handt-
verk och Handel lastade sig och vurino framsteg till fullkomlig-
het uti Städerna, hvilka genom sina Policeoidningar, betryggad
säkerhet och stigande odling lockade till sig en myckenhet folk,
som genom näringsflit kunde förvärfva sig välstånd. — Siad har
uti vårt språk dubbel bemärkelse: dels betyder den en plats el¬
ler aggregat af boningar, hvarest stadens innevånare hafvä deras
hemvist; Urbs: dels betyder den en menighet exclusivt berät¬
tigad alt drifva Slöjd och Handel; Civitas. Då lörst anförde be¬
märkelse antages, classificeras stadens innevånare i Tjenslemäuj,
Officielles, Borgare, Cives, och Främmande Advenoe: då sislnäm-
de bemärkelse åter antages, ufgöres stadsmenigheten al endast
dess Tjenstemän och Borgare. Borgare a ro egenteligen de ende,
som under begagnande af Stadsprivilegierna få utöfva stadsnä¬
ring, hvars yrken kunna fördelas i Handtverk, Handel, och
vissa för stadsmenigheten gemensamt nödiga näringar, som; utan
att kunna hänföras till någondera, kallas stundom Embeten,
stundom Societeter; Och för alt knnna blifva Borgare erfordras
Burskap (Jus civitatis), hvarmed vi förstå rättighet alt idka
stadsnäring, emedan näringarne, så vidt de äro släderne förbe-
hållne, regulariter ej få idkas utau Burskap, bvaruti dock flere
undanlag ega rum, som i S §. skall visas. — Vår mening är nu,
att i korthet framställa de hufvudsakliga omständigheter, som
med Burskap stå i sammanhang: och våge vi ej blott utbedja
oss, utan äfven med förtröstan hoppas Läsarens benägenhet för
en Afhandling, som blifvit författad, ej under öfvertygelse om
öfvervägande förmåga, utan endast till åtlydnad af de Academi-
ska lagarnes föreskrift-

$. 2-.
I Svenska Städernas början torde särdeles noga skillnad emel¬

lan Stads- och Landtnäringarne ej hafva egt rum, som sedan
fanns nödigt alt stadga: åtminstone finner man bland en af våra
äldsta lagar, att Allmogen på Landet haft rätt att fara i Handels-
arender: Far annan JBrodher hop fårdum och annar hema i Ashu
sitter c). I de yngre lagarna tyckes deremot skillnaden redan
hafva blifvit bestämd. Köpmän, köpstad och torgköp omtalas

c) /. 8- AB. WgL.
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tämmeligen allmänt *2), och uti III Km. B. JVm.L. namnes äf-
ven Byamän ellei' Stadsboer. I gamla Lagarna förekommer ock
termen Burskap e); I Stads-Lagen mentes npé4 Burskäp, dels
sjelfva rättigheten, dels de penningar, som för dess förvärfvande
erlades, neml. 5 öra penniriga, hvarmed skulle göras eptir gamb-lum stadga f), och borde Burskap gifvas deii som nedsatte sig i
Stad och hade till triggia marker, så fram t han ej var någon
mans Sven g). Städerna tillades exclusiv ratt till handel, liva-
dan alt Landsköp med Köpmannavaror förböds Ii). Skillnad gjor¬
des emellan Barskap å Handel och Handtverk i), de som anto-
gos i Handel kallades Byaman, de Uti Handtverk Embetsmän:
ingen tilläts att idka handel och handtverk tillika, icke heller
att idka flere handtverk än ett k), icke heller att hafva två. vid-
het läggning, andra i Stadenom och andra utom Staden l). Handt-
verkerierna voro fördeldte i flerehantla slag; och vid meddelan¬
de af tillstånd till deras drifvande gjordes afseende på viss för¬
mögenhet, och afven skulle Kerkmästare prof göra på theras
Jlandaverk att the åro rättfärdiga m), men lärolid omtalas ej
förr än i sednare lider. Guldsmed förböds sätta sigh i Stad-
hen for Verkman, for än han varit hafver for Verkmästarena
oc gjort sina fyra stycke gerning n). Skråordningar torde vid
denna tid hafva hl i fvi t stadgade, som tycket kunna slutas af
Konung Gustaf I:« ord, att neml. Konungen stadfest och full-
hordet the friheter och Privilegier som Skräddere-Rmbethet i
Stockholm udi vor frcimledne förfäders Rigsens Herrers och

d) IL KmB. UL, IL KmB. S. L, III. KmB. IVmL.
e) 1. j2 och II, 3. Gothl. St. L., XV Kg B, St, L.
f) XV. KgB. St. L. in pr.

g) 5 §■* ibdm-
h) VI. VII. KinB. LL., XXIII. KmB. St. L.t Fexid Stadga 1414.

i) XV. i. 2. Kg B. St. L.
k) XXI. IigB. St. L.
t) XV. 6. KgB. St. L.
m) II. 34. Gothl, St. L.
«) Calm. Ree, 1414 /. ir.
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Konangers thiider nådeligen unthe och gifrie dre, förbdttrendes
pch förökiendes mcdh tlietta samme vo't öpne breff förskrifne
Skrådclare-Embetes Privilegier o); Sedermera hafva många Skrå¬
ordningar blifvit utfärdade p). — Burskap å Handel behöfde ej
utgifvas om man var i Staden född, eller då man gifte sig med
den, som var i Staden född och der hade gård q); eljest skulle
Burskap gifvas, och gjordes dervid ett visst afseende på förmö¬
genhet, och i sammanhang dermed betydligheten af den handel
man idkade: om Gerningsman kunno penningavåxa att han vill
köpman varda r); om någon hade. tre mark borde han gifva
Burskap, äfven de som tjenade i Staden och hade sina viderlägg-
ning till 20 marker s); de Svenner, som voro i viderlaganing
och hade 4o m lrk rörlikit gods skulle utgöra fullt forskuth, de
som hade till 20 marker halft forskuth, till Stadens contingent t).
Längre fram stadgades det, att ingen fick drifva köphandel med
mindre han thertill förmögen dr och förstånd hajver uppa så¬
dana handel, som kiöpenskapen krafver u); till h vilka fordrin¬
gar å förmögenhet och kunskaper med tiden lades, att hafva
tjent i 6 år, samt vara gift och i Staden bofast v). Jemväl borde
för Burskap å Handel borgen ställas, att Burskapssökande gast
eller Byamans Sven (om dem som voro köpmanssöner, och
kanske merendels bofaste i Staden, synes således ej hafva varit
fråga) skulle åshminsto i Sex år Byaman vara och allan Stads-
rått uppeholda jåmpt vider sin Byaman epter sinne mågho i

o) Sk. Ord. for Skr. Embetet 1536 Vig. nat. Christi.
p) Gen. Emb. Skrå 23 Sept. 1621, Ordn. och Skrå for Handtver-
käre 1 Mats 1669, Skr. Ord. 2? fjun. 1320.

q) XV. 3. 4. KgB. St. L.
r) /. 2 ibdem.
s) XV. 5. 10. KgB. St. L.
ty XIX. 13. ibdm.
u) Stadg. om Kiöphandetn 25 Febr. 154.6.
v) Hand. Ordn. 1594, hvarefter flera Handelsordningar utkommit»

ss. Handels-Ordning och Stadga jo Febr. 1614, Ordinantie får
Kiåphandelen 12 Oct, 1613 m. fl. samt sist Handels Ordn. 19
Dec. 1334.



allo tlyy Stadenom kan henda x).• Grunden härtill var, som det
tyckes, alt, vid den tid Lagen gafs, handel oftast idkades me¬
delst viderlägning, eller i Bolag, besynnerligen med utlännin¬
gar, hvilka hitskickade Expediter eller här antogo commissio-
nairer, kallade viderlägnings Svenner, som fingo uptaga någou
del af vinsten. När då förmärktes , att viderlägnings-Svenner
på kort tid förvärfvade sig förmögenhet, och, om de voro ut¬
länningar, snart drogo af Jandet igen, ville man fästa dem till
det minsta sex år qvar, då de lillälventyrs kunde finnas villi¬
gare, att för altid bosätta sig här och ej bortföra den Handels¬
vinst de i landet samlat; äfvensom att de åtminstone någon tid
skulle bidraga till Stadens behof genom^Skuth och Äläggning <y)y
som nu för tiden kallas Conlingent. Andtligen skulle ock Bya¬
man aflägga ed att Konungen tro vara ock alla Staclz Ratt up-
peholda epter sinne magho samt sin Byaman fordra inlånclis och
uthlåndis, ock hvargen nidertryckia eller forderfva utan bruth z);
dessutom skulle ock alle the mån, som videi'torfva sijri årencle
fara eller sigla, Burabref hajva, ock them lata upnya hvart åhr oj

S 3*
Till Burskaps erhållande fordras, enligt nu gällande för¬

fattningar, Hab ilitet, Näring, Hissa prestanda och Magistratens
tillstånd.

I. Habilitet, betyder sammanfattningen af alla de omstän¬
digheter, som hos livar och en Burskapsökande måste vara
förenade; och kan habiliteten anses vara dels allmän, dels en¬
skild. A) Till den allmänna habiliteten hör den Sökandes Stånd,
hvarå vid Burskaps meddelande afseende måste göras. Stånd
kan betraktas både i juridisk och politisk mening, efter som det
förekommer in jure privato eller publico. I juridisk att i) Bur-
skap ej kan tilldelas annan än man, ej qvinna, myndig och ej

xj XV. KgB. St, L. in pr.

y) XV. i, KgB. St, L.
z) XV, i. ibdm,
a) /. 2 ibdm.



6

omyndig V), emedan Burslcap berättigar till deltagande u!i öf-
verläggningar och beslut rörande allmänna ärender, hvilket ej
kan anförtros andra än mognade män: härtill kom för detta är¬
lig födsel innan någon kunde i Embeten intagas, hvarifrån se¬
dan vägen stod öppen till Mästerskap och inträde bland Borger-
skapet; men delta atseende å födsel är nu mera upphäft c). 2)
ej åt annan än den som eger tillförlitligt betyg om god frägd
och existimation d), ty ärlighet och dygd böra framför alt styr¬
kas och äro egenskaper af så mycket större vigt för Borgare,
som de både tillitas i enskild ta angelägenheler, och laga del i
offentliga måls afgörande. 1 politisk mening åter alses sökandens
Stånd på det sätt, alt Burskap ej får tilldelas 1) Utlänning, så
länge han står under främmande Öfverhets lydno och har sitt
hemvist utrikes e), emedan de allmänna förmåner, som följa af
Burskap, ej skäligen skulle efterlåtas utlänningar, och de plig—
ter Öfverheten i Sverige rättmätigt fordrar, tilläfventyrs ej
kunde förlikas med dem någon kunde hafva till Öfverheten i
annat land5 dock är det utlänsk man ingalunda förment, att liär
i landet vinna Burskap, om han hit inflyttar och Konungen der-
till gifver tillstånd f); och söker utlänning Burskap som, Coop-
vardie-Skeppare skall han, om han eger l;ustru eller omyndige
barn, draga försorg om deras inflyttning i Riket g), liksom till
horgen för sin redlighet emot Riket och Rederiet. — 2) Pidders-
och Adelsman, emedan deras eminentiora jura såsom Adelsmän
kunde hindra dem att iakttaga Borgare-Ståndets fri- och rättig¬
heter; på grund hvaraf ock Adelsman är förbudet att bekläda
Borgmastaretjenster i Städerna h), samt deltaga i Städernas Riks-
dagsmannaval, om än de voro Contingent-JB.orgare i). 5) Prester,

h) K. B. 18 Aug. 1820.

c) K. B. 22 tfluu. 1752-

d) VI. /• 10 Skr, Ord, Q?un. 1720; Eandeis-Ordn, /9 Dec, 1^34.,
é) III. 2 H. B*
/) K. B, 12 Dec, i8rr. ,

g) K. F. 3 Q?»li *8*6 /. 4-
K) R. St. B. 1719,
t) K'• B• 11 q/m, *758*
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så framt de ej skulle afsäga sig Embefe och lägenhet, emedan
preslerliga lärrättningar illa skulle sammanslå med Stadsnäringsutförande /), cckså lör rollision emellan sarskildta Slåndsrättig-
heler. 4) Enibets- och Jjenstemån i allmänhet , emedan de ej
kunde uLfÖra sina tjenster oeh näringar tillika, icke heller såsom
slående under Regeringens "och Förmäns Jydno tilläfventyrs all¬
tid kunde iakllaga Borgerakapets rättmätiga föidelar; Och synas
dessa under 2, 5 och 4 omförmaldle omständigheter, på skäl,
som blifvit anförde, ännu böra vara gällande, ehuru,- i anledning
af Riksens Ständers underdåniga anhållan, Kgl. Maj:t löiklarat,
alt idkande af all Borgerlig näring, emot åtagande af deremot
svarande Borgerlig tunga, är en rättighet för alla medborgare-
classer /), så vida denna iörlaltning ej ulan slora svårigheter
kunde lämpas till obegränsadt inträde i Borgareståndet; och den
åsyftade näringsfriheten i alla fall ar lilli ackligen betryggad,
om än författningen gifves den inskränktare mening, alt hvar
och en må efterlåfas att, emot Contingents erläggande till Sta¬
den,, idka Handlverk oeh Minuthandel, alldeles likasom, efter
hittills gällande lagar, Conlingentbandel i gross fått idkas af an¬
dra än Borgare. 5) Hit loj de ock kunna föras, att Judar ej få
nedsatta sig i flere Städer, än Stockholm, Götheborg och Norr¬
köping, samt ej idka Skråhandtverkeri i gemen *). B) Till den
enskildla Habilitefen åter hör j) Lårotid och derunder genom¬
gångna Lårograder, att nemligen derunder pålitlig kunskap
och färdighet i yrket må vinnas, och måttet at vunna framstegutmärkas. I Liandtverherierriä och Manufakturerna äro vissa
läroår och tvenne lärograder af Lärlingar och Gesäller 1>2); i
Handel likaledes vissa läroår oeh tvenne lärograder för Lärlin¬
gar och Bodsvenner n). 2) Subjeetiv Skicklighet i den näring
som sökes, hvilken ådagalagges i Handtveik medelst aflagt Må-
stareprof o), och någon gång medelst examen} såsom för Guhl-

k) XIX. 25 KL
l) K. K6 Apr. t810,
*) C. C. Regi♦ 27 Maj i?g2. //. 5, 74. 75.
m) Skrå- och Hall-Ordningar.
«) Hand. Ordn. i?34*
o) VI. i. Skr. Ordn. i?2o.

,cf-' '
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smeder p); uti Handel medelst forhor q). I vissa Borgerliga
näringar, som ej höra Ii 11 Skrå eller Handel, såsom Salubrygd,
Bakning och Slaglning, Tracleurs- och Krögeri-Jiandtering,
Akarenäring och dylikt, lordras hvarken läroår, mästerstycke
eller examen, ehuru Burskap dertill i allmänhet måste utver¬
kas r). ManufacturMästersökandes skicklighet skall pröfvas
al Hallrätten, som ock Mästarebref utfärdar, ehuru Burskap sö-
kes hos Magistraten s). 5) Ledighet från åldre och annat Bur-
slcap; Således kan Burskap ej tilldelas den, som är Borgare i an¬
nan Stad, eller åt den som förut vunnit Burskap å annan Stads¬
näring; det sednare så till förståendes, att Handtverkare ej til¬
lätes drifva köpenskap tillika, och tvärtom köpman ej idka
Handtverk t), på det coilision mellan särskildla intressen ej må
uppstå; kanske ock att näringsutvägarne må hållas deldte på
flere händer, och livar med oförminskad förmåga utföra sin
vissa näring; dock ar den, som är Handtverkare, ej förment att,
under frånträdande af sin Handtverksrätt, vinna Burskap å kö¬
penskap w), och den som idkar ett Handtverk, kan äfven be¬
rättigas att tillika bruka ett annat v). 4) Sårskildte omständig¬
heter , hvarå i vissa fall afseende måste göras; såsom i Handel
på ålder, nemligen att Sökanden uppnått 27 år x), jemväl för¬
mögenhet, så att ingen må tillåtas Burskap å Handel utan till¬
räcklig förmögenhet y), icke heller någon efterlåtas att blifva
Kramhandlare i Stockholm, utan att ega erforderlig styrka der¬
till, samt vara afnämare till vissa betydligare inhemska Fabriks¬
tillverkningar z); äfven var f. d. stadgadt att ingen skulle anta-

p) C. C. K, 14 Dec. 1762*
q) Hand. Ordn. 1734 //. g. 9.

*•) K. B. 27 Aug. 1799 och 6 Mars igo7.
s) V. g. Hall-Ordn, 2 April 1??°.
f) III 3. H. B.
«) 4 /, ibdm.
v) 3 /, ibdm.
x) Hand. Ordn. 1^34 /. g,
y) R. St. B. i?5?. /. 12.

») V- 3- ?• Kgl- RegK 2? Oct. i?49-
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tagas till Manufactur-mästarei utan att visa sig hafva antingenförmåga att drifva eget verk, eller förläggare vara kallad,
att förestå en viss verkstad a).

II. Näring. Vid ansökning om Burskap måste alltid up-gifvas den särskildta art näring, hvllken idkas vill b), emedan
man ej får vara Köpman och Handtverkare tillika, och icke hel¬
ler, utom särskildt lof, får idka tvänne Handtverk på en gång,på det näringarne ej må öfverlastas med alltför många idkare,hvaraf allas ofärd vore till befarandes: jemväl ock emedan hvar-
je Borgare måste hafva visst försörjningsmedel, hvaraf han kan
uppehålla sig, och hvarföre skatt till kronan, och bidrag tillStadens gemensamma utgifter, skola utgöras.

III. Trissa prcestanda. Under denna rubrik uptages. sedanförut blifvit nätond t om Mästerstycke och examen, i) Borgen,alt Sökanden skall till det minsta sex år bo i Staden och efter
sin förmåga uppehålla all Stadens rätt och rättighet c). Delta
stadgande härleder aig ifrån hvad redan i gamla lagarna härut.i
var förordnadt d), till sin anledning redan förklaradt §. 2, ochliar sedan blifvit i Friedericianska Lagen bibehållit, på skäl somnedanföre skola uppgifvas. 2) Borgare-ed é), innehållande för-
pligtelpe att vara förmän lydig, uppehålla Stadens rätt och rät¬
tighet, icke idka näring emot lag eller till skada för medbor¬
gare, hvilkas rättmätiga fördelar tvärtom böra befordras, samt
ej flytta utomlands utan att redeligen afiemna sjelte penningenaf innehafvande egendom f). Denna ed skall lifligen afläggasinför Magistraten innan utöfningen af någon ifrån Burskapet här¬
flytande rätt tillätes; Jämväl skall afläggas vanlig Tro- och Huld-
Jiets-ied, så som om denna ed i allmänhet stadgadt är. 3) PIs-
sa afgifter. Skola erläggas dels till det Embete eller Societet

a) Ball-Ordn. 1739-
b) III. X. H. B.

c) III t. ibdm.
d) XV. Kg. B. St, L. in pr.

«0 III. i H. B. t C. C, C. 24 Aug. 1712.
f) III. 5 H. B. ~ t

2
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till hvilken Borgaren Hör g),, dels till Stadens Cässa li). hvilke®
afgift, att Burskap ej må försvåras, beräknas till allenast 6 da-
ler Silfvermynt Riksdalern i), dels till Vadstena Krigsmanshus k),
dels ock, efter sedvanlighet, något frivilligt till Stadens fattige.

IV. Borgmästare och Råds tillstånd. Så vida man genom
Burskap vinner inträde ibland Stadens Borgerskap, måste sådant
ske i en viss ordning och efter föregången pröfning af de om¬
ständigheter, som dertill berättiga, så att alt, som vederbör,
varder iakttagit. Derföre måste, till Burskaps erhållande, vare
sig i Handtverk, Handel eller annan Societet, medelst skriftlig
ansökning, dertill begäras Magistratens tillstånd V). Lagen före-
skrifver ock, att Borgerskapet skall höras öfver ansökningen.
Detta innebär att noga undersökning bör föregå, att ej någon
näring med idkare må öfverlastas m), hvarigenom, i saknad af
tillit eller afsättning i näringsyrket, skulle hända att allmänt
obestånd i näringen uppkomme. Magistraten är på sådan grund
förpligtad, att förut i ämnet höra Borgerskapet, i synnerhet det
Embete eller Societet, hvari inträde sökes, och är det befalldt
att behörigt afseende skall göras på Societetens eller Embetets,
Stadens äldstes och Magistratens (i händelse af klagomål) gifne

g) vii. /. skr. orätt. 1720, regi. jo sept. och 5 aug. 1765.
k) st. om stad. adm. 161g /. .24., hand. ordn. 1734*

i) c» c. k. g apr. 1778•
k) k. f. 25 g/an. 1811 m. 8'
l) iii. i h. B.
ni) Till förekommande deraf funnos hår fordom så kallade slutna
Skrån, som for hvarje ort bestämmer ett visst aDtal Mästare,
hvilket ej får öfverskridas, så t. ex. tillätes enligt Hertig Carls
Pr. får Skomakare uti Nyköping 17 Juli J577 endast sex Sko¬
makare att sig der nedsatta, samt får Guldsmederna uti Vadste¬
na och Linköping 10 Jan. 1596 allenast sex Guldsmeder i den
förra och två i den sednare; men nu mera linnes hår endast öpp-
na Skrän. skr. ord. 1720, t. 2. Likväl hvad angår källare,
vårdshus och näringsställen, bör antalet deraf vara så inskränkt,
som skäligt vara kan och ankomma på Landshöfdingen. k. f.
20 dec. 1815» — I Stockholm år krögares antal heståmdt att ej
gå öfver fyrahundrade, k. B. 27 oct. 1^13.
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intyg, huruvida Ortens belägenhetj Folkmängden, Naringsutvå-
gar och kringliggande landsort medgifva skälig förmodan, att
ett ökad t antal idkare af näringen i Staden kunna vinna sin ut¬
komst och bergning n). Detta, i öfverensstämmelse med sakens
natur gifna, stadgande hade förut vid flere tillfällen blifvit upp-repadt. I Hvandtverkerierna skulle ej flere intagas an Skrå-Embetena och Magistraterna proEvade nyttigt vara o); Antalet afKramhandlare bör efter behofvet minskas, om det finnes att flere
aro i sådan Handel än näringen ,och rÖFelsen i Staden medgif-va p); För många och för Städerna onyttiga Handlande skulle
ej få antagas q) o. s. v., och torde dessa, på goda grunder hvi¬lande, författningar icke aldeles hafva förlorat deras verkan ge¬nom den allmänna näringsfrihet, som blifvit medgifven i K. K.b Apr. 1810 , emedan denna författning endast efterlåter , alt in¬
ga medborgare-Classer få uteslutas ifrån idkande af Stadsnärin¬
garne, men ej kunnat rubba det naturliga förhållandet vid en
närings öfverlastande med flera idkare, än som i en viss stad
äro i tillfälle att vinna sin utkomst och bergning. — Magistra¬tens Utslag i Burskapsmål bör efter anslag utgifvas och deråtöknas hvad i händelse af missnöje skall iakttagas, och få besvärderemot anföras i Kl. Commerce-Collegium inom olika tider,i5, 45, 60 och 90 dagar m. m. r), samt vidare ändring 1 Com-merce-Collegii Beslut sökas hos Kgl. Maj:t i Dess Handels- och
Finanee-Exjpedition inom fyra månader från Sverige och sexmånader fran Gothland s). — Slutligen då den Burskapsökandesansökning blifvit beviljad och fastställd, skall bevis deröfver med¬
delas medelst ett skriftligt Certificat, hvilket, skrifvet på stämp-ladt papper och uudcrskrilvet af Borgmästaren, kallas Burbref;hvarefter sist den antagne Borgaren skall inskrifva sitt namn i
Stadens Bok, en Matrikel Öfver alla dem som i Staden, i hvad
yrke som liäldst, till Borgare blifvit antagne.

«) K» Forsk. 23 Febr. 1789*
o) R. St. B. 1734 /. 23.

p) K. Regi. 27 Ott. 1749.

g) R. St. B. 1757 /. 16, R. St. B. 1762 jf. 371 en* fl.
• r) Fl. ff. uti Danckwardts Sammandrag etc, p. 17.

s) ibdm.
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- - - 5. 4: - ' • ■

Af erhållit Burskap följa vissa rättigheter och skyldigheter^
hvilka nu i korthet skola uppgifvas:

I. Rättigheter. I afseende på i) Nåringsidkcinde: i Handt-
verk att få uprätta egen verkstad och utmärka den med skylt;
till biträde i verkstaden nyttja i Embetet vederbörligen inskrif-
ne, eller med Embetets tillstånd antagne, Lärlingar och Gesäl¬
ler , äfven vandrande Gesäller, om de någon tid uppehålla sig i
Staden; emottaga arbetsbeställningar af hviiken som heldst, äf¬
ven från annan Stad och från Landet t). besöka marknader och
der sälja egna tillverkningar w); i Handel, att uti öppen bod, el¬
ler endast uti Magasin, idka den Handel, hvarå man vunnit
Handelsrätt, alt efter som Handeln i Staden undergått partering
och separation eller ej, eller som man handlar i minut eller gross;
nyttja till biträde antagne Lärlingar och Bodsvenner p), jäm¬
väl besöka marknader och der hålla till salu de varor hvarmed
man hema i egen Stad får handla x). — Denna rätt till närings
idkande är väl personel, emedan dertill fordras subjectiv habi-
litet, och följaktligen ej på någon annan öfverlåtlig; dock får
Enka, så länge hon ogift förblifver, och ärligen sig förhåller.,
idka sin afledne mans näring, fastän utan rätt att taga del i de val
som af Borgerskapet förrättas y). 2) Ledamotshap i Gille och
Skrå: att deltaga i alla Embets- och Societets-sammankomster;
deruti efter val vara ordförande såsom Ålderman; anmäla Lär¬
lingar till antagande och utskrifning till Gesäller, o. s. v., hvar¬
vid må anmärkas att, då, enligt den gamla Canon, tres faciunt
Collegium z), tre Mästare fordras till upprättande af ett lagligt
Skrå-Gille, så måste, om mindre antal Mästare finnes i en Stad,
de dervarande söka förening med Mästare i en annan Stad, tills

t) Skr. Ordn. i?soi
u) FIL 3 H. B.
v) IV. r B. B. Hand. Ord. 1734..

x) R. St. B. 1352 $-39) K. B. 4 Nov. i?68 , R> St. B. 177o
$. 2.

y) Danckw» /. c. p. 11.

z) I 8' T. 16 L. L. ff.
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antalet blifver fullt, för att, som sig bör, besörja gillets ange¬lägenheter ss. inskrifningar o. d. a). 3) Delagtighet i Borger-skåpets allmänna, gemensamma rättigheter i) activ och passivRiksdagsmannarätt, som tillkommer inga andra an verkliga Bor¬
gare b), hvilken rätt torde första gången hafva åtnjutits vid Up-sala Riksdag 1019, då Magnus Ericsson valdes till Konung c)och sedermera ifrån början af 1600-talet oafbrutet bibehållen sed-
nast är bekräftad i Riksd. Ordn. 10 Febr. 1810 g. i4-; 11) Val¬
rätt vid Förslag och utnämning till de civila tjenster, som höra
till Stadens administration, Borgmästare, Rådmän, Magistrats-Secreterare m. fl. d )y och sker röstberäkningen vid så beskaffade
Riksdagsmanna- och Tjenstemäns val ej per capita, utan efter
de Skatteoren, hvartill Borgare äro taxerade e). 111) Valrätt till
Taxeringsmän, så väl till taxering af Contingent till Stadens
Cassa/), som till Taxerings-Commitleerna för allmänna bevill-
ningen g), iv) Öfverläggnings- och stundom Beslutsrätt i Stadens
economie- och politie-ärender, hvilka likväl i allmänhet tillhöra
Magistraten och Stadens äldste, stundom ock Landshöfdingen h)
hvadan ock så kallade Allmänna Rådstufvor, hvarvid hela Bor-
gerskapet församlas, i anseende till dervid så lätt förefallande
oordningar f. d. varit förbudna i), men nu mera, nar angelä¬
genheten så fordrar, blifvit tillåtna k), v) Rätt att, när så skä¬
ligt pröfvas, komma i åtnjutande af Borgare-åker eller annan
mark af Stadens donationsjord /); delagtighet i entreprenad-lef-

a) Skr. Ordn. 1720.

b) K. F. 23 Aug. 1731» K. Forkl. 5 Juni 1739 m. fl.
c) Lagerbring Sv. R. Hist. Del. III. p. 150.

d) K. F. 23 Febr. 1789 fl. 6, R. F. 6 g?un i 1756.
O K. F. 23 Aug. 1731 och 15 gfuni 1756.
f) R. St. B. 1723 fl. 16.
g) Bev. F. 18 Dee. 1823.

h) Lhd. Instr. 1734..

i) K. B. 29 gult /752 och /5 Febr. 175&
k) K. B. 6 Aug* 1766.
i) Lhd. Instr. 1734 m. 3. fl. 18•



veranoer för kronan, hvilka böra genom offentliga auctioner
juphandlas ni).

IT. Skyldigheter. Dessa åsyftas med orden ''all Stadens rätt
och rättighet efter macht sin uppehålla" som förekomma i III.
i H. B. — Särskild t for hvarje Borgersman skulle de kunna
upgifvas vara i) att hafva hemvist och bo i Staden. Deraf att
horgen måste ställas för sådan skyldighets fullgörande, följer re¬
dan Borgarens pligt i detta afseende. Denna skyldighet är fast¬
ställd derföre, att Borgaren i Staden må vöra tillgänglig för alla
som behöfva hans arbete eller varor; att han ej må hindras taga
del i öfverläggningar och beslut rörande Stadens allmänna ären-
der; att han ej må komma i tillfälle till sin närings olofliga ut-
ofvande på främmande ställe; derföre är ock i särskildta för¬
fattningar hemvist annnorstades än i egen Stad förbudit vid Bor¬
garerättens förverkande n). 2) utgära Contingent tillStadens cm*
sa, som kallades-fordom Skuth eller Ålåggning, sednare Genantt,
den beslår i årlig afgilt, hvarmed Stadens allmänna utgifter ef¬
ter behof skola bestridas. För att bestämma afgiftens proportion
nerliga belopp böra Taxeringar anställas, då Taxeringsmän af
Borgerskapet utväljas o); och har Magistraten Taxerings-Längd
uppå hela Borgerskapet indeldt efter hvars och ens handel och
näring, i grund hvaraf hvar och en påföres till Stads-Cassan tit^
görande afgift, ifrån hvilken Borgare-Enkor äro fria, sedan de
Burskap upsagt p). Yid sådan Taxering sättes hvar Borgare i
förhållande af hans rörelse och inom Staden egande förmögenhet
till viss delaktighet i bidragen till Stads-Cassan, eller som det
kallas till vissa Skatteoren eller Fyrkar q) och galler sådant
Skatte- eller Fyrktal, såsom grund för röstberäkning vid om¬
röstningen till Tjenste-och Riksdagsmän, son? förut är anmärkt;
5) ej undandraga sig hvarjehanda personliga Servituter, hvilka
Borgerskapet i allmänhet åligga, såsom Qvartersmans-befatlning,

w) K. F* 23 Febr. i?89 /« 2.

n) R. St. B. i?23 /. 10, 1^39 /. JZ5T f 2•
o) R. St. B. 1723 /. 26.
p) K. Res. i Mars 1^48-

q) K, F. /5 gfan. i?$6.
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Brand v al» I hållning > Brandsyner, Dagsverken och Gångleder, Påsk¬örens urtagande för Prästerskapet, Stamboksmedels insamlande
nr. nr., i synnerhet utförande af åtskilliga angelägenheter, hvar-till Ledamöter af Borgerskapet måste utses, såsom Riksdagsfull-mägtige, Bisitttarei Drätsel-Commissioner, Kämnersrätter m. m.
4) Af sakens natur iöljer ock att Borgare bör finnas beredvillig,och ej utan laga lörfall hålla sig undan ifrån bivistande af de sam¬
mankomster, hvarvid förekomma Rådplägningar om allmänna
angelägenheter..

§ 5.
Ehuru vanligtvis Burskap erfordras till idkande af Handt-

verk, Handel och annan näring i Städerna* äro dervid dock åt¬
skilliga undantag, samt i följd deraf åtskillige Stadsboer berätti¬
gade till sådana Näringars idkande, utan att i kraft af erhållit
Burskap tillhöra det egentliga Borgerskapet.

I. Handtverk utan Burskap är tillåtit i) hvilken som häldst
för eget Husbehof, emedan sådan verksamhet ej kan vara för¬
buden, så länge den ej utsträckas till andras betjenande* hvari-
geuom de Naringsidkande skulle lida minskning i sin tillit. 2)Får Adeln, den må vara bosatt i Staden eller på Landet* i sin
årstjenst antaga allehanda Handtverkare r), men detta är ock in¬
skränkt till Husbondens behof s): samma rätt säges ock varaHusbönder i allmänhet efterlåten att bruka sitt tjenstefolk till
Handtverk t). 3) Academierna hafva rätt att forsvara vissa egna
Handtverkare i och för Academiska inrättningens skull w), såsom
Upsala, Timmermän, Murmästare* Snickare, Smed, Glasmä¬
stare v) och Bokbiudare x), samt Lunds utom förenämde y), Sa-

r) Ad. Pr. 16 Oct. 1723 /♦ 30.

s) X jp Sk. Ord. j?2o, K. Rts. 28 Apr. i?89»
i) K. Res. 7 Dec. 1796 hos Dandrwardt U c. p. 48*
») K. B. 30 Mars och 13 Sept. 179%
v) Pr. 22 Dec. 1646.
x) K. Res. /5 Aug. i6S8°
y) K. Br. 10 Febr. 1758-
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delmakare, Stenhuggare T Plåtslagäré', Stenläggare och Instrument-
makare s); 4) Vissa Bolag för deras allmänna behof, och andra
större Inrättningar i Städerna, såsom f. d. Ostindiska Compag-
niet a). Fiskeri-Compagniet b), likaledes vid Arbets- och Cor-
rectionshus-inrättningarne i Linköping, Carlscrona och å Elfs¬
borgs fästning får tillverkas allehanda Handtverksvaror, utom
Guld-och Silfver-arbeten c); 5) Atskillige vid Kronans verk och.
stater anståide personer, synnerligen de som kunna hänföras till
krigsväsendet, och vissa tider på året hafva ledighet från sina
göroinål såsom i) Värfvade och Garnisons-Soldater, antingen i
verklig tjenst eller efter viss tjenstetid behörigen afsVedade, dock
ej så att de få sätta sig sillsammans att hålla verkstäder eller in¬
gå i Lefveranser d), ii) Beväringsmanskap e), III) Brandvakter/),
iv) Sprutlagare g), dock att de vid antagandet uppgifva hvad
handtverk de lärt och vilja idka A) 5 dessutom v) Gevärs-Factori-
idkare, Tyghus-, Archli- och Rustkammare-Betjente ff. vi) Vete¬
rinär-inrättningens utexaminerade Elever att idka Horslageri k).
vn) Qvinfolk /allmänhet, som Handtverk lärt och vilja det idka,
likväl att de arbeta hos någon Mästare och under hans försvar,
eller ock utverka sig Magistratens tillstånd dertill, och anses de
sedan bland Borgerskapet och erlägga Contingent/); vm) Skep-

z) K, B. 5 Apr. 1750.
a) Pr. 17 gjuni 174.6 /. 5.
b) Pr. 12 Aug. 1745 /. 5.
c) K. B. 5 Mars o. /5 Oct. 18*7-
rf) Kr. o. K: C. K. 31 Oct. 178s, K. Res. 28 Apr. 1789 /. 34,
K. St. 7 Apr. 1802 m. fl.

g) K. K. 27 Oet. 1812 /. 16.
/) Orda. for Upsala 21 Sept. 1826 tu. fl,
g) ibdm.
ti) K. B. 10 Mars 1803.

i) Kr. o. K. C K. 28 ofuni 1730.
fy K. B. 9 Maj 1822.
t) X. ig Skr. Ordn. 1720, R. St. B. 1734 /. 23.
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pares och Sjömäns Hustrur få idka vissa for dem lämpliga nä¬
ringar , enär de sig derom anmäla och det kan ske utan förfångaf andras bättre rätt m).

IT. Händel utan BursTeap är tillåten i) Contingent-b.andel,så kallad derföre, att för handels-rättighetens åtnjutande måste
erläggas viss årlig afgift till Stadens Cassa, samt andra Onera
realia , i förhållande till den rörelse man har. Denna handel får
ej idkas annorlunda än som grosshandel, och är efterlåten Rid-
derskapet och -Adeln, redan efter gamla författningar n), samtsist genom 19 §. 172^ å?'s Ad. Pr.; vidare Embetsmän med KgLFullmagt, så vida de äro i verklig tjenst och ej hafva Upbörds-
manna-befattning o)-, ändtligen ock ifrån andra Städer för fiende
ßychtande Borgare, utan att de kunna tvingas "till Burskapp).I alla dessa fall måste tillsägelse ske hos Magistraten och dess
tillstånd afvagtas, samt Handeln idkas endast i Staden: 2) Skepps-rederi-handel är efterlåten äfven Üpstads-Borgare, dock att en¬
dast i Stapelstad må säljas i gross de inkomne varorna q), hvil-
ket afven gäller om Adelns förunnade Skepsrederi r). 5) Vexel-
handel är ock Adeln tillåten s). 4) ,Commissions-handel, jämväl
ansedd såsom Grosshandel, är tillåten Ståndspersoner i gemen,
dock endast med inhemska varor, emot några Onera realia till
Staden t). 5) Handels-Cömpägnie-Handel, dock ej annorlunda
än att försäljningen sker i gross och på öppen Auction u).. 6)
Fabriksläkare och Mariufalturis ter få sälja ,deras tillverkningar
både i partie och minut,, emot afgift till Staden, som mot Bod-

m) C. C. K. 27 gfuH 177g.
ti) Hand. Ord. 11 Aug, 15go /. / och 1673 /• t.

o) Hand. Ord. 1673 /. /, R. St. B. 1723 /. 20, 1731 /. 6, 174g
jL 16.

p) K. B. 16 Dec. 1742.

q) II. 2 H. B.
r) Ad. Pr. 1723 /. /p.
s) ibdtn.
t) R. St. B. 1727 /. 31.

u) Octroijernt får Ostindiska Comp. 1761 /. p, Levantiska Comp.
1738 8> Grånlånska 17.74,.$. m' fl'
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handeln svarar v). jVleti ehuruval KÖrsiiarer och Skomakare
utur öp na bodar få sälja deras tillverkningar, såsom hvilkas ar¬
bete innebar en väsendtlig förädling af råvaror, är doék handel
med tärdiggjarda kläder Ski äddare-Embetet förbjuden x). 7)
Apothekare, ehuru Handlande, neml. med Medicinalier, äro ej,
förpligtade till Burskap vidare än de sjelfva kunna vilja, och
behöfva derföre ej erlägga Contingent till Staden, men få ocfe
då ej s å-som Borgare deltaga i val m. m. y). Sfrqn/iémåh-handet
ar hvar ocli en fri, både på Bandet och i Staden, utan contin¬
gent z), dock är denna en slags grosshandel, så att ej mindre
än en Tunna Spanmål eller 12 Lispund får försäljas a). 9)
Bokhandel, hvarlöre ock förut ej beliöfdes Burskap b), ar nit
mera alldeles fri för hvar och en, allenast under iakttagande att',,
om den vill idkas ur öppen bod eller kungörelser derom införa»
i allmänna tidningarne, anmälan bör ske hos Bof-Cäncelle-
j-en e). 10.) Fattiga Enkor, värnlösa qvinnor, och de som blil-
vit urståndsatte att på annat sätt försörja sig, få idka handel
med Snus, Tobak, Ljus och smärre kram cl), n), Allmogen i
viésa Härader af Elfsborgs Lån får. idka Gårdfaribandel och i
Stad hålla till salu varor af egen afvel och tillverkning é.). 12)/
Mangleri-handel, som får idkas, af qvinfolk, och hvartill till¬
stånd af Magistraten måste utverkas, är icke heller med Bur¬
skap förenad/).

ITT. Andra utom Skrå och Handel varcmcZe Näringar, hvai>
till ej. behöfves Burskap. 1) Officerare och Underofficerare vid

v) IV. 3 B. B., C. C. K. 3 Aug. 1803 nu fi.
x) KUtsl. igor. ,

y) K. B» t Sept. 1779.'
z) K. F. 30 Nov. i?8o+

af C. C. K. 31 Maj i?go.
b) K. B. i? Febr.
c) Tr. F. 16 ffuti 1812 mom. 12 /. il
d) K. Regi. 27 Od. if+g, K. B. 22 £fan. och ig Åpr. tggo tamt
21 Der- 1804.

t) K. F. 5 ofau. 1822.
/) K. B. 2? Sept. i?6o, Ö. S. E. K. ? Apr, ipåz och 23 Aug. t?g?.
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K gl. Majds Flotta få utan Burskap idka Coopvaerdie-Sjöfart g).
2) CLvile Betjentes Fnkor och 5) af sig komne Borgare ra. fl. i
lika tprftighet stadde personer kunna erhålla tillstånd till Hus-
bageri, llembryggeri, Tracteurs- och Värdshus-näringen hf.

■
■ .il :Yitfti . s $♦

BuiiskAp upphör genom:
I. Frivillig Upsågriing, Kvilken hör ske hos Magistraten

sex månader förr än man sin borgerliga näring afträder eller
ifrån orlen flyttar; livartill bifall ej får vägras, om visas kan att
Borgerlig pligt, såsom stadgadt är, fullgjord blifvit i). Flytter
Borgaren utrikes, skall sjette penningen utgifvas af hans egendom,
Kon-ungen och Staden till tveskiftes; flyttar han endast till annan
ort inukes, är lian For afgift fri, om ej annorlunda särskildt stad¬
gadt blifvit; och skall han ej niuta Burskap i annan Stad och
dessutom hota So dater om hån flyttar inrikes, förr än han und-
lått bevis, att han sin Borgare-pligt behöl igen fullgjort I).

XI. O,förmögenhet att^drifva Borgerlig Naring. Sådan in-
träliär, om Borgaren ej förmår årligen utgöra 5 daler Sm ds
Contrihution: qch om hans fattigdom tillika härrör af lättja, slö¬
seri och ett oanständigt upförande, skall han tillika vara till
krigstjenst förlallen l). Borgarens skiljande från Burskapet till¬
kommer i sådant fall Landshöfdingen, Magistraterne och menige
Borgers.kap.et gemensamt zw).

III. Brott och annat otillbörligt förhållande-. 1) genom brott
sona å heder och ära gå zz); 2) da Borgare uppväcker split ocb
orolighet inom Staden eller visar sig smädeiull och föraktlig i
ord och skrifter emot Magistraten och sina förmän, eller såda¬
na skrifter i Staden utsprider, att uppväcka orolighet och sid—
vördnad emot sådana sina förmän, och aermed en eller flere gån-

g) K. F. 3 £?uli 1816 /. r.
Å) K. B. 3 pfuti i'g.00. och 2 Nov. 1820*
il III 5 H. B.
/k) ibdm. . , .

I) R. St. B, 1731 /♦ 2, K. St. 7 Apr. 1802 mom. 14 $, rf.
m) Lhd. Instr♦ 1734. mom: 5 ß. 18 , R* JZ39 /• 3»

£ ») X, 17. Skr, Ord. 1720»
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ger beträdd, icke bättring vist o); 5) då Borgare sig å Landet
bosätter och sitt Handtverk der idkar och icke inom förelagd tid
till Staden inflyttar p); 4) då Manufacturist sitt verk nedlägger,
och det inom 2 år icke drifver q); 5) då Borgare emot Lag går
främmande köpmän tillhanda raed understacken handel r); 6) då
Uilänsk man, som vunnit Burskap å Sjöfart, i händelse han är
gift eller Enkling med barn, försummar och underlåter föran¬
stalta, att, i förra fallet hustrun och i bägge fallen barnen, om
de omyndige äro, sidst inom ett år efter Burskapet, i Riket in¬
flytta s). —- Om Guld-och Silfverarbetare tredje gången icke up-
ger controllbart arbete till controll, eller finnes hafva arbetat un¬
derhaltigt gods t); 8) om Borgare är Staden till lunga, medelst
.öfverflödigt hrögande eller mindre nödig handtering u) ; 9) då
Fabriksidkare eller' Handtverkare belrädes med oloflig införsel af
sådana Manulactur- och Slöjdevaror, som kunna hänföras till
dem han sjelf eger tillverka p); 10) då den som Borgerlig nä¬
ring eller rörelse idkar tredje resan föröfvar oloflig införsel el¬
ler utförsel x); 11) likaledes om någon bjuder, leger, hjelper el-
"ler råder annan i sådant fall y); så ock 12) om någon, som åt¬
njuter nederlagsfrihet eller credituplag, beträdes bortsmyga gods
från nederlaget eller under transport z).

0) K. B. 29 £fuli t752.
p) IIL 1 H. B., R. St. B. 1723 /. rp, 1739 /. 6 och 1757 $.2.

Hal'.-Ordn■ 1770 Art. 5 /. 9.

r) F. 4 B. B.
1) K. F. 3 gfuli 1816 /. 4.

/) K. St. 7 Dec. 1752.

«) K. B. 18 Dec. 1735.

v) I. 7 K. F. 23 gfuni 1825.
x) ibdrn.
y) I. 4 ibdm.
z) I. io ibdm.


