
Man ellerQwMna/somey orkarbothnm och wederlaget/ta 
aanqe t»l arbetes och sömänat thermedh/ eller ther skadan 
ta»oorär ochey hoppat sörtiänat/tä sändes t sremmande 
land/tberHan eller Hö ttl wljsc ähr sörbltswa oe arbeta >7al 
sälana ttldh / som Honom eller Hcäe tä förssriffutt warder. 

?kettuföreffreff»eärsä ttlStogentes förwahring och 
tdkeltge erhållande/sa wäl som <?älige ocb rättmätige nnt. 
ttande/och at sörtaga alt miftbrnk/affOp beleswat ocl'>iad, 
gat wordet och ivele Dn atware L^aghmän och Härad;-
l>ö«fdmgarnemedhsineAämdeMän/saochnägre flere de-
,>kdeligcMänthtrttl^c?ul-»dethwj,rteLa>chsagu/ran»a. 
ta effttnzllmännlngarne/och them r<.". »Hen > > ada och ath 
ffliiaifränandretnstylttägor^ochue< gitsnaacht pä a» 
thennekvär or^»^ncc mä dl>!?ua talla >»Vne 1/lrticklar tsfltr 
fommm. Wclcochtll,kam.mo atwäre^andzhöffdtngar 
ochflerewäreBesallninzunän/allethesse Ärticklar nogya 
och ftitlgt taqa t acht/ och »eke nlsiädta at naghon gör här e-
mot iredersiras^>omorcjiruncen vt h wi»er: ?h<t samatv 
,v>, och at alle tbe som Lähn affOP ochChronan lnneha^ 
och ärebelähntemkdh'säochalleaff?;,dder«7apttocv^ 
len affrre'im?aptt Kn>a;soleket Borger«7apet ocv w 
maeÄIwo^e fiiteligenbliffuer betracktatocheffterfomm . 
effter som dwars ock ens haffuande Rätt ocbiVwia? 
tkethonomvnnaroch ttlläter ochth,aewar°..«.n.n-- ^ 
tare'b,»?r,fflm och vthtrnckrr: Sa kärt hwanom ̂  
fomthtrLmolbryttr/är/Atärhämbdochwrcdeal 
ta. Gtisuu pä tvärt Slätt S toekholm ̂  then ' 

SwmgceRljkcsGtänd^ 

?om aff thcm ttihälltllgtN glordcs pä llv.ii 
§tl»iä»»ir?i»k;dagh som hölts i (Stockholm/ thcn 
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S-ÄnochmmmT^ 

SK -̂DSZS 
Mdbrödn r allt-s wärc ocb »rätt 
Stormän,',,,. "'"^rllgit. Ät tsslcr som dm 
scuia / ^kni /^rökm Cbrl, 
Drottning och ^.5 ^thkorädc 
lund Hcrtlq,,,,, ̂  ^'^".'"U^ tommimn., til ̂ i», 
vthöfivcr^i,cr^ ^ "lanty och Cnrclkn /^r^fc,, 

och Wär.,llcr»äd.«.ic O. o. ^ 
" vchstr.s.v., m c,'"""" ̂dcl.g.t och go.i, 
dcr6^?öhlkocl, s^» » ", ^"t>r»6 ^tä.p 

. ̂ dcm ^''c bcq.o.imarc.1^ 
oj»att rhttso,n >,!ik,! )"'^rdh.« vndrrrät, 

- '°«^^vttnldragi.nMc^ 

ährrn 

' ' 

t 



tiivat so-ustlltc/b!mr.U'0tat ?chtllsXl»^c> .> » s 
mtiatochincthmo^trädhbcsordratzSaoch hii. 
,„.ra kLdmirslandn stnnrs "Ytligt och 
^bwrarädflagrt, lvtänckt/ bc,1...ctocl'cff crkom^ 
,n-t. ?ykM'esrt? war plltbt iachttagan 
sa.nllgcn ä simai, taah ställ o? u-, Kon< -

allrrnädlBc rffttr handm glordc -
, 7,rdän.as. an^rt mrdh ssyld.g fl." ech ahai^ 
.... . och pä sldstonc ösirtlchtt cnr och thct ."' t 
sälcdt? förklarat bcfluttt och ^^N?cdat saion, h 
rffttr brrdarc och o-nständrligare är l>c>7rks>rct 

vkhtrnckt. 

är o»- aff näs.sörltdnc ähr-
f...u'ak httrulc^.hctm>clla..chm.» 
a n a r ä n z a n d r ? ' a b o l t g e ^ ^ ä l  
wurnc m.5löll'and, ecb orlogh ärtt 
«ns..W<ochä»dtgadc ^ 
N U b..laad. och affh^.dlat ^,)^""^?o^ 
^,.ka gäma atchrtswara och l' ̂ 'Z^A„dl'-s 
UttddftärttUvlh<resmwn.a5tM'rsr!^l . ^ ̂  
ochfi?rli»k«ng tll ̂ hr^inihcclc..^' o^ » xcrnc^ 

?rrncsLa»N önj?rligc)voo och?ryg^hrrt. ?y tar?» 
w» dcn^ögsicGudh edminkrltgm />omnlchrt sörrc 
daswrrqlswlt sin wälsignclsc/och sa wi" a chtt andrt 
täckt) bcrordra / a» Imnrn nu pa <'llc>»tor heosnkcr-
-a-nc-rn- s.ghsälcdcS haflvalänckiaial.t atn>a. m d 
alswar ttl ccn godhändstap6hoppalt'U>.i ^ 
lmkcligc-ss-ct sörhoppas,Bcd.andrsthrn c^udh 
säsom srcd;rns ^ticktarc umcritqc" / at cryallasrcv 
och roltghrct mchkcö/och mcth allc ^ukzms.calorr 
ftadtgt och fas, / sä och aff floor mildhttt rcsrämta och 
til cttgodt srtdcliglt vthsiagh sörh»rlpa lht>a»g«am, 
mc^rcd^ »?n,?landh pä thtt^hnstrnhcctctt 
bcfri,.tt jfrän thrsit tnbördrs rörclscr/tcsttbcqnämarl 
ftnnas mältr/ at rmoot sia HrdntngarnaS och 
råns ^hrisn Hampus sörsöliarrs starckr ansäcdmm-
Aav,Dchthcrjämptcvlhi ftcdh och rolighmGndh 
för j,ue brtrddc ^adcrltgc wälgärnmgar tacka och 
hlärtkltgcuprnsamägt tilHmnrS.^ongl.M ̂  ododr-
llgcnanipnoch hö.,c l cr«.'in /sawpt xädcrncslandzrnS 
och al!c6irärtsstnrckla trnghtttoch hli<y>ad..nw«mo> 
rc och alt hivad >hcr tll ticnar och kan httlpanl at src-
thaFädrrnrvtanttt w<> ödmnikcltgm och pathrtfl», 
tlgstc OtnnrS .'<o»gl.M:" «?cd,a, ar wrla >,gh lat» 
warabcsalad / och hwadl) son» hindra kan.thcr rmotat 
lnötjrltarn vndaul'öi>a/sasomhärtllärskcdt ochtrar 
vndcrdanigstc tilftrsicht ojZ försäkrar. 

n. 
Sfftcrsomnu Kongl. M' elZallcrnädtgsihaftrkr 

lättt 

/l?6. 



kät/t vndrrrätta ocb kr.!! rcm<,n^^r7Zr. atthcr Iläaor 
godh ocb säkrr .^rrdh stal kunna sörhoppas / ra ̂  
högsinöd,gt'at Wapnrn Mtil ^Mtttocb kxtcu.ik, 
nm fiarckc ocb mrdh Krasst/ näfrthrns höal?cs Gndz 
bi»sä»d/l'lisira t händrrnr brhäld'»,/ sa arrhtrarl s.>, 
krrnt rllcr vthflagrr sigh länkcr / man pä all Häntrl, 
fc t«l försäkttngh ärsärdrgh ochtttrrd;. Oct"hrr til 
mkanmriign, kräftvits ar Krlgzsolkrt / som ährligrn 
och aff ärhffilligt orslikrr och mm»Mgr Händriscr 
mmssaS och affgär/ mä mcdh rm ssäligh 
nniqh sörftärckiaS igm. Hwarförr rhurn ,rn aff.rl-
lr Ständh wälhaftrr orsakrrar sökia pä »oao» inth 
thrrfört sörffoinngh Qcbk.m htrar baswa s,n, rätt. 
märigr orsafrr ar Nttränd.r. L.cklräl, an^midra! Kengl. 

och ^ädrn?cslandrt >c?cmä llinva fökinux mni 
mnckir n:rbra aff osistylckrr tthrf-godr ochsörsichtigr 
mrenrmn och rpfäth ?n hastrr^q härmrdl t>,tril
lar och s.mimcht' ar i chcfsr ttäfilfftrrföliaiidrttrni-
ncabr'7?rn>l>i».chtttalöpaiits 647. oct kem.nitri^». 
äbr/ skal krn allmän ̂ ih»?riffnin^ h.il'a^ öf«rrr?ilp 
krr pä sätt och kr»!?/ alldtlcssäsompä R^fzdagcn adr 
>«»,. blrff bnrilllat och affhantiatj?t'rn>l>«ma» v>s»r 
bwanc ?yto katt och Erour Hrmman fa och ̂ m^u 
>räls,hcmman/,hkwar,sighstorrr",rs,iä hrla hals-
trr rllcr mmdrr >'rmman/nma» vrrduiinlrii » > 
Raä ocb Röör/ rllrr ptban om >?nftrrs ocb vrbiiär 
niXnrcht och lrarachtigh^arl. (5ä cch at hlra»^ 
5«o prrfirgärdar rrhaöra rn ^ivcht. Öcb 

Städrmr hälla thcras wanlig? Siösolck/ och thrmt 
rältan ti»dh/ til Skrps^lottans vthrustnmgh/rffttr 
päsordra,igottochdngrli^tinfiälle>aldrlrspä,Ättoch 
wi>6 jm» ährs 1642. Brflltt mrdh sinc omständigbr-
trr wifdarr och klarllgm vthtryckrr och brssriswrri 
Mcdh sörbrhtÄd/ at hkvad aff Rlddrrstapct här vth, 
mnan bcwtlirS / ickr framdrlrs dragrs thrmtll?r-iu. 

thcrtSwälsängne p"v.i«gjcr, ocht gcmrrn/sä 
sra npt (,„dh täcktS Mdrrncslandtt mrdh mildhtch 

-'^"'atans»/ thrt wl,täsamptligcn/mcdh 

^ III. 
blifn^v!^ "" ̂ "^^olckrt Mtdh sme Tarswrr mä 

Ä baii^ Jättmnganit at förs,, och sörsöna» 
och,»?.« andre irärr här ttl bcwttiade 

^l^»agor/ bcwlliat < ftadm för Bo, 
Herlaärd! ' ̂ulcr S ölswmnynt aff h,varit 
Söl^„ ̂  och Cronchrinman och En Oalrr 
rätnandrr: ^hwam nrrlgärdz Vrälscshrman/ 
sä och Ntt»d.l^vra yrrdmgshrmman/ 
man ^ iro^rkiontii emot Stt hcrltHcm, 
godh och brwllltat En Span 
Skan.och ^^gh aff hwanr -^ttlzärdz 
hwartc H c c,q^^c>n.mu., och rrn HaiffSpan aff 
Hemman rft.« ' "älfrshrmman/ och aff mmtre 

rff.k» x^°».°„l.,: Hwllkr sä Pmmngar 

som 



fomSpanntmahltn wljirättan chdh ochSpaniw 
inälen nl näste Slöstadh vrhan drögsmäl lchrcrcra 
wele. Ochwn aff^iddrrstaprr/ ingti, aff närt L.and, 
boor thrr »frän vndandrag>«c/ flereäntnem/soin in, 
nan om tväre SätcgärdarsRää ochR^öräre b c lag-
nr/rllrr,hr fäHrininaiisomträrc ticnare c>lrccni",-n. 
ce för thrres giorde tlänster aff ost ku-me »rara för, 
rndte: Säsom ochat thenncträraodlrillighttt 
sia Hennes Kongl. Manst. och ^äderneslantec'"s-
och trär c effrerkommaiide »ckr til försanah i framti 
denrthindas och dragas mätte; Äldeles sifon, cl'» 
1641, och sä östrerthettaährtndtärsöraffsicd.,t. R >' 
aff Prästrrs^aprt och Porgtrffap/t/irrle och sa rssc.r 
förrlgtährsÄff'^rcd och h»tnlomcr»c^ä-
aöra oiuahrcl t hen brtriliabrSmnaistadrinök??» 
ftapsi5 kat'cn>vtkan"ä^ona>'trck,/ngh Och 
>Prä<trr>'t.iprt ^a-ivr chcr »a-npre loswat och »,l!agdl 
affhivanc s,. Herlg..r?z Mantal »r,> has.rr rchi.n^ 
rr ^rsanit>lmgar/'<wä Snnner godh torckat 
ar lä.a leswrrrra inälie S'östath/Och thennr c > . 
n.bu.^n bas.ve,rn t,ls.'gdt at 1 m'..'' 
näst efftrrföätande ähr. Docb thcm,om längn ">' 
Slötandten ärr delägne' ochhtllrr 'ptnnn-gut 
Spannemähl lrftverrra rvrlr/ at chet them m' ' 
rfftrrlättt och tUstadt at lösa m Spa» '>ägl> ^ 
Mark Oölftrrr myntförinneiraran^ea^r ^ ^ 
HenueltKongl.May:'ostAllernär'iq'iYN>rlr> ^ 
statj <u th« som anttn t förltdnt ^ 

affbrände ellerheelt vthplnndradt/eller och chrr som t > > 
förledne akr cn stor och märckeltgh mlsiwäxt ärfallm 
vppa / atsadanr mägr l'listra öftrersrdde och förmcd, 
lade / rfftcr som theres klagan fimirs sann och jkäligh 
kvar^. iv. 

Näst thrtta/ hastvrr Hennes Kongl. May:" ost 
Allernadigst lätlt föra tll sinnes och fordrat wart be, 
»änckiandr l äthMgc ährrndrn; ̂ örneinbligest hnrw 
lrdrs Skogarnr här vthl Rnkct mägr knm,a förira, 
ras och erhällas? Willdtwr som taga öftrrrhanden/ 
vthroras och förödas? ^ogcl och allehanda nytttge 
^ögdlwr/t thcrct; Lckctiidh ftcdas /och thrH cnNllan sä 
.^rononcs / som hwars och rms rätt och rätttghrct 
rrhallas ururbcrar och oförkränkt? Älllrhanda bäran, 
dr ^rckä brfrisas lfrän sördärff och vthödningh/ och 
»het som mrdh ssäl kan och mä affhnggas/hurnlrdrs 
thct nicdh ,,ye planteringar äter ma förökas och för, 
yttras igm? ^umltde6 c^ch 
.>nbyggiare oköfftvthnr frrmmande ̂ and mage sitt 
HunStarff mrdh Hmndla hemma försöria? Och 
I'dst/thrt ssadelige Nggernedt sommrhr ochmrhrni, 
nitar / ttl kandzens fkada / mycken oreda och Qord, 
"tng/ochtt, lättngarSstyrcke ma kunna mrdh stäl och 
Ordning affhtcipas/ och rhrn torfftlaa och nödställt 
mrdhliidrilgkn bllftva hulorn och tröstar? Htrllkrt alt 
»v>» rffter wär ffy,d<ghrrt och HenneS Kongl. May:» 
desalnMgh/ mrdhall flin haftve öfwerlagt: Och än, 
doch rthi thri rrie och andrenägre ährenderoch saker 

B Sr« 



äreinfalne/som haskva gtordt här och ther allehanda 
tffttttänck-ande / Sä är doch gott funnit / at wisse 
Stadgar och o^m^nccr skulleiHenesKouglMay:' 
??ampnöfiwer thetene och andre vthgä/effter som the 
nu författade/ oK ärt communicer-clc. ochaffoK godh 
fundne i Medh vnderdänigste begäran och äsiun-
tan at the säledes pu dii cc^-ic. til allés rättelse sörkun, 
nade t Städerne päRädstuftrome sampt ä Tingen pä 
Landet/sasomoch/effterKonglMays besalniug full, 
fölgde och c,ccurer,^e warda mötte/ ta wii förmoda 
wele/ vthi theinretne Oordningar een säker boot och 
fördättrmgh. 

v. 

öfwer OdelqwarnarS och SqtvaleorS kvilkor/ 
huru w»da sädane erhällas bygqias/ri»f»vas eller be» 
ständige bliftra mäge/är stiller och kommit i betänekian-
de anseendes äthsslllige ffäl sinnes som O delgwarner, 
nes conserv^liov emot Sgn?altors byggtting tllsiyr' 
kr och doch ther Sgivaltome päwifft Orteroch sahaf-
«ra snie btgträmligheeter/ at the ieke alle niftraSkun-
ne. Hwarföre är gott funnit / at här medhftäligrn 
blifwer handlat/ och sä the» fattiges som rnkes samp» 
tandzrns lägenheet »rät tagen t acht/ och thrr e>st^ 
lempat lempnandes til bättre och roligare lägenhcet/ 
säsom th« nu är allmast at förbiudes mätte ii"' h' 
effter flere S<<traltor/ icke ther tht tilförm de ey fmna^ 
vpfltlias tttäge Odelqtraruervt til förfång. 

O» 

VI. 

, Skiutzfärders och fästningars affssas. 
fande^sasom ett stort och märcktlign besw^r tilkt^,,f. 
Ms..nbyggiare och Mmoge h.ndt rrycke! ä!'^er 
^on^.ay^ besalning/tagit i starekt öfivcrwäaan, 

^rrlagtthe förre Riffzda, 
!uocl)thco^mznckrsoli,fiainfanitKo< 

""'I'" tsomoffrast til vndersäternrs l»sa och bät. 
,, "'^banrcgöra lätet. Ochändoch mccmwn.nIII, 
essca ^'^nrarilgodh/och e^mofftas, »ätt een god 

thetdoch sör äthsttllige insall stull/ 
f u l l c r O c h k u n u e w i ^  
llaghsoin^rd!^^ '"karhrrtil/at,w thet för, 
blcff bcNintt^t ^:>»kzdagen och ther 
ft..Ue a nva Skatt och.Srone/ 
Htu,n?au ^ ,^^^^>rcr»,y"dt aff hwart 
ningaffhalffe ther emot/t,Ivnderstöd, 
bcfN.^LK' och^sronanS förstor/och ther emot 
effter sa,nm??,n ^ fördel fnllerkvore 
swärfö?.N"b 'b" beqkvemeste medel/samma be, 
affmmiac^ skaffa: Li»kwäl medan wt, 
^ at k,n,„^^'^til troo os? octi iv.ire Mdbrö, 
Skatt/ srrdri^ » ia inncken pmninge-

- l-ghchcr öf.^.k,^"' ^'S^^relaffLandssapm/ 
na. ?yärt«,ctl,^""gang,eke hastrer kininatföree, 
rc lägenhm ^U'rc och beqwäma, 

täckes , 'brrfudhthmfiög. 
p"'tdhfrcdhbmada/säativii ">cdl).l't 

^ 'l leswär 



mä tll Udias vthan thcm son,thc. med.)! lälc ch 

nes Kongl. 

mn.al, pIn's^'" 
ochcgcnnnttght.lmättfch 

aÄum warda- Säsomocht sym,crh,tt a..hcr ös, 
!^r cm Mghli.kheet hwarsochms l>n,^.°r -°n-
formochlt>kmät>gh,obs-'v-o»niatt,. 

Vl l. 

,h»> stm-«-" ^uO °-d'ä"w^la» wkmA 
o» mn^-, >»o,k-.dch'» ^ 
°chd.In,>s->j'chnwnrww-.w-^'^« 
Ochhällaratclign a< »> K dttay- ^ ^ 
n...nen..,g Mcrnäd.gststärckcroä' kl^ar.,.. ^ 
aäld gör Uif.rer..l betaln.ng. rät.an t„dh haUM 
snäugocr.. Köp»mdelen 
.r.dh mach. och fäl.dcs./öp och ̂  ä ^ ^ ̂  
xor. ttllandze„soch)"bngg,an,es stäligetaM 
dllllghct hällen och hanthaffv. ^ 

VIN. //^. 
Stdst/effter Hennes Kongl:Mayst:, genom Gi!d; 

mttdeförfyn/nttmeraAnförtiränncahr^tan örua^v 
t thcn/ thcttaNtjkcs allés wäres kärc ^ädcrncslan ; 
Ko.nnigzltgc och fivare Regering' och ftnner >,gh altja 
>ncdhzrcgcmmlchördanbelastat/ochaltthc>! ^»^yan 
vts.ä och dragamäste/htradhfom c»laglig ochRront 
Konnng pä stähl/ochjn höga ständz n?ägnar åligger 
och rchsöra sörplichtadtär / och cfftcr sedh mäste. <y 
hafwe wt> häll» nödigt / at i vnderdänighet paminna 
Henncs Kongl. May:" ther om / at thest lyckelige Rrö, 
ntngs Högtiidh / >>, förr >n heller anställas matte ,'a 
thct/scdan alle sädai» 5^nm-> cfftrr thctta Rnkesoch 
flcrc<!5hristntKonm»gaRqkcrssttwana woresörrät, 
tadc och !nl'ördtso^»l>Ziric>i»crnestärl?tt^<iltsa.l^yl?tr 
bättre och fastare författas kilttde. Och hafwcr Hm, 
ncsKo„gl.^ay:" thcnne warödminkc astmidan icke 
allenastmcd!inäderoptagit/v.hanochsäosts^rlröstat/ 
ochsigh förklarat/at wrla' ther 0wdh elliest HmncS 
Kongl. May:'sa längc hälsa» och l»Mdm forläncr' 
och > mcdlcr ti,dh ickc nogot scrdeleS hinder insal.cr/I^ 
ta l». Konungslig, Krönliig ffre tllkommande Ihr 

Ät>v» t»d,gt km,de lata ost finnas tilstädes och 
iMadl) thcr til fordras och affnödenär/ förrätta ocht 
trärckct ställa / cfftcr som wil os- ther til trclchälla wc, 
dtucda och önskc inncrllgcii aff Nndh t» Hmncs 
Kongl. d̂ ay:' Christel.ge Rcgeriiig / fa wäl som 
t.l Kr enlngs -Sen och 5olcnnirercn all lycko och wälsiz, 

uelse; 



Ntlse, Bediandcs hans Guddomeligc godheet / alting 
sÄedeS at wela och fiyra / t het hans Gud-
vo!nmellgt??a npn niä bltsiva ährat/HansArsamb> 
ling och ^äderncslandttstyrekt och försäkrat/och Hcw 
nes Kongl. May :',nä ther igmom naochnlnta ett O 
dödeligtt och beröinligctnampn nu och hooSträr ewcr> 
tkltgm pottenccr. 

Alt »hetta söreskreffne/ haswe wts således som sör-
bmiältochvttrvckeligen bcstriffwit star/ öswcrwägat 
belluttt/föraMdat/lästvatochtllsagtpäwärcochwa-
reMedbröderswägnar som hemmaäre/ochwelethet 
såsom redeligeMän effterkommaochsulborda. ?yhas-
nzcwNsörei?rcffnkRiik;msRädhvchStä>ider?hctt>i 
medhtgneHändtrvndcrffrlswtt/ochmedhwäreSl^ 
neter Försegla lattt / som glftvlt och striswtt är t Sto^ 

^0001647. 
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