Mia FÖR LOF ÅLT-GESÄLL, JAG BER OM REGLAMENT.
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5.
”Mig för lof Ålt-Gesäll, jag ber om Reglament”.
Ur Nordiska museets arkiv.

Det är alltså uti denna Kongl. Resident-, Sjö-, Köp-, Handels- och
Stapel-Staden Stockholm, det bruk och maneer, att när en Ut-Lärling
sig för första gången på Tunnbindare-Gesällernas Hävberge uti Stock
holm, för öppen Låda infinnande varder; så varder man honom med
en skön Sjänk- och Silfver-Välkomst Ärad och Respekterad, icke
uti den tanka eller mening, som skulle du uti dag eller morgon till
annan ort eller ställe anländande varda, utan att du skall kunna säga
att Tunnbindare-Gesällskapet i Stockholm, hafver ock en skön Sjänkoch Silfver-Välkomst; densamma hafver icke stått till prunk eller
prål, regel eller spegel, öfver eller under bordet ingalunda, utan att
alla ärliga Tunnbindare-Gesäller skola dermed ärade och respekterade
varda; den samma hafver icke varit fylld med hvarken vin eller vatten,
utan med rent och klart Öhl, som vi för våra egna penningar köpt
hafver; alltså skall du derlios veta, att det Lofliga TunnbindareGesällskapet uti Stockholm äro ärade och respekterade till sjös och
till lands, på alla orter och ställen hvart du helst anländande varder;
alltså vill jag dig denna Välkomst till handa ställa; tag den emot,
och drick dem till som för dig varit hafver, och gif dem beske som
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efter dig komma skola; tveuue gånger hafver du lionom fritt, men
den tredje skall du hafva honom rent urdrucken; när du hafver honom
rent urdrucken, varder du på botten finnande en Dukat eller Rosenobel,
när du hafver honom fått så håll honom väl fast, och se dig väl
före att han icke faller dig tillbaka; Allt som mig för lof, var så

god och drick.

Ofvanstående handling återgifves efter ett i Nordiska museets ego befintligt
trykt kvartblad, hvilket för museet förvärfvats samtidigt med åtskilliga andra hand
lingar, som tillhört tunnbindargesällskapet i Stockholm.

