
c ^1.7^ .'wtlnZ^ 

: 5k-?t z 

^ .? .^5 '/ 
Vt' L !<1»^4mV ^ ̂ «.' j »p ^ 

^  7? t?? !  1  ?r .k5»S>n?<I  z i  ' ^  v :  t  Sk. - ' !  «H » 

S-»!i" 

1̂5 

Nädlgc Kcloiurion och förklarmng pä thenKla-

gau och bestrckr / som Hongl. May: Pntrrsaiharc/ 
Skattcböiidlmc/ scm pä thcmic r.u träl äntate 

R»kzdagh här t Etcckholw ha>»ra trartt 

försanibladc/irndndämghm haswa. 

föredraga lättt. 
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?ryckt l Stockholm/ hooS HmrlchKcysrr/ 
Hhr. l̂ 4A. 
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Mhrtsittta 

mcdh Gud; Nadhe/ 

SwmgeS / Göthes och 
WendeS vthkorade Orott, 

»tng och Hrss5»Ni,»na / 

StoorMrstiuna t,l Mland/ Hertiginna vthi Estland 
och Carelen/fröken öswer Hngermanneland. Göretvlt-

eerligitateffter som ZLäre trogne Vn dcrsätare aff Skat^ 
teböndernesom nupäthmnewäländadeRiikzdagh här 

i Stockholm haswe warit sörsamblade / huskor s»gh be-
swärat der öswer/huruledes m.inge ibland dein sä »är/ 

svarandes som the andre hemma lvarandes Skattebön> 

der/ hkrilkes Skattehemman ttt eller flewärvnder ftel-

fe ach eu och annan för theres Chronau ochRnke» t>e< 

rviste trogne tienster skuld/anten s?»wckte eller til ̂  hro> 

nans nödigetarftrer ochvthgiffter/sör penningar sälde 

och rplam,/ bliftva medh odrägeligeDagztvärcker ocv 
SkiupnMgar/samptowanltge Skattar och?thlagc>r 

öftverthet/som thtttlsörende emedaulhesnnevthsiolrcr 

til Kronan betalt haftve/ sosom och medh annan eu»g-

beswärade alt til then ända som thesöregiftva och^tt^r 

at thesmSk«tebördhpa theres Hemman mag^V ra 
rasgwttt, ochMsesmannm thm igenom t tvang 

ta Vnderdäntgesl anhäliandeSochbegärandeö/stl.. 

pä ma.ee böter skaffas och the/ tvidh sin bördzrätt och 
Skattti onde räitigheet / mage bliftva sörstvarade och 

handhaffdc.^u såsom hwarkenWii/ellerWär c Hög, 
lofligestiäiinMlse SallgeHersader nägon sinn baftvt 
meent/nägons wälWgi,e ^ättigheet/igenom sadana 
gäftro/eller klöp at sörkränckia/»than bäSe pthi the op-
rättade köpe-och gäsweBreffpäbemeltt ^kattegod;/ 

vlhtryckcltge» hafwe Ost förklarat och införa lätit/ at 

alle the/som wär ?iätt östverSkattegärderneaffOst och 
^ n'nan hastt>e inlöst/eller och elllest/vonirion! -- och ?ör-

"'"Sswijs med lenadade äie lkoleSkatreböndcrnc/ 

ochGkattrmanneRättighretoglvaldt och 

"iesä »kulle OK och wara mycket 
."'-'^/liglt/ouiccii eller annan tvär Kongltge gunst pä 

u am .w nustbrukat haswer. Och sör chen skuld nu tre, 

lälwida förklara och stadga/ at inge», 
^d^ochär/AdelellrrOadcl/staihaswa mach. n.ye« 
!, l." "'^e sigh vndersta SatteböndemeSvthlagor sör, 
^ ^cr mcdhnågon osecdwanltgh tunga, bestående t 

'"^gMärckenochSkntyningar/bcskvära/v, 

s?ghaldeles nöya medh thtt/somihettl OKoch 

> »"> Vt, träre S lat o ch Gärdar i htrar provin-
as/,^ '?"^h"swe ivaritirahue/i lvist ocl, olvist «t vt-

kronan kattcbönder som äunurnderOK och 

'varde eller här rffter görandes 

-ch moo.,r.u.a A^^ttcbönder«e ssole vthantrcdsko 
«>dh vtaör.,»- 'crchrsmannen richtigt och i rätta» 

' ^ Underkastade irara. Och stal ingen 

Frel, 



ssrclscsman/ cllcr annan / som medh Skattcgodz bcnä, 

dacär sigh fördrtsta någon S kattcbondc ifrän sm S kar-

ttmannc börth ar trängia cllcr ftitr„straimcd niliidre 

thct kan j?cc mcdh hans god, «rM/ >Mb fanitnckio/ 

seniga q förmä/fäathansm rätt Mrcljimiancugodwil. 

ligcu c cd oitrljngcn astHäDch t^plaia wtl. Och cinädan 

tdc/som isr^ K och Eropa^i/ vndcr Zrclsc kompnc ärc/ 
nnmchra hOrc dä'trctr,Ikor ocdli,sa/mcthotNriffnni-> 

gar ^5 kiuynmgar och andrc palagor och 

^riiqchiklpcr, sa cffta som sädant til NttkzcrS försvar 

ccki säklihctt affIiUkjcns S'ä"dcr bcwilliat t>l,swcr än 

thc sem rndcr Kronan hörr ä>h ^u«a/ ?y hälic »rn nä-
lig» a» l?tincl«e<^kattcb^ttptrlk^u>strcrtl)ttsom>dclil 

Kronan förr g«ord« hafwr/trara^cclscsmanncnihcrc-
n ot t»l willics pafätt ochirliS fom «hc sm cnnlian «hck 

öfwcr kunnc läst äsämiasoch sigh förcna Gör nu 
gon ^rclscsman cllcr thcnclltcsi Skatt,godzrndcr nclst 

bckownni hafwcr härcmot/och hans kattcbondc sig? 

t^cr öfircr för 0p lrfträrar/ oct> ihcn andrc sätai" ^' 
trcrtygaöka,,/ ?a»?al thcn brayligc/för sadant tilbör 

gcn/ ocb thcr Vondcn ohcmclt och rthan >1 äl klaaar ^ 

k a m ä t t o  h a f f a t  t r a r d a .  ? , l y t t k r m c r a k r , s s o  h a f n - , '  

thctta mcdh cgcn Hand vndcrssuNrtt och 
tusätttatränZcckrr härncdan före. vtruw^tccll^ 

dcn >s. ahr »64?. 

Nongl. ^ ' 

(.^tfwen siimptltqc Allmogen ä?andct/öf-

wcr  E  kmt?,  och  Gä j l luna ;  fn ihcc t /  c ,  

moot CkluefcidzPcnmngalö 

crlägglandc. 
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<ryckt af Hmnch Kcyfcr/Ihr »649. 


