Droliaen /richtigt och redeligen tillijka med eöen ma« / som H. K.M.«
etler ^ thest wegnar Landthöfdwgarne rber til flrordnandes warde/,emte Presterne i soknen oc.^yrcktones Sermän / at vtg?ra oe flrestä Kort,-ti»enden^jasastbättre, ocmedH. K M tzoc Cronans stSrre strheelocnnttaätttäofftbemäleeT,jendeFougdartbtr kfwersattt wort
aldeles effter then ftadg i re ordning / som vt,. 6,ÄhrS beslut / samtdt, err Tryckt och samma «lbrput»Iuie^t ^»n«l^c cher öfwer författat'
ochvprättatl«leff: HwarfKreärH. K M ttnädigstt^fndz/atbemeite Tnende fougdar mäge »Maffade blifwa: Doch ined sädan wilkor oc
förord wmförrärsagdt/atmedhbtmälteKnrck,or,tende trollen och
rätträdel^en stal omgäs / och ar Almogen w,l och stal / »emte chem an
dre / som wederbSr/vnder stn rroheetz plicht rberfKre trvggeligen answaRattandes siq i alle tnäno effterf^rberörde H. K. Mtz af Trycket
Httgängne^n<wi Men bwaroch»ckethet sten/vthanhär m^>h dr,fwes och förödes v«derfleffoch or<cbeiHdeer/tL nödgas H K M ftrst
tben/som brohliqdHnnes/ttibörligsn straffa läta/och tbe f?rr aif^ärtt
T,ende fongd^r äter ä nyiotMma och sörsrdna Befallts förche»stu!iant;böfd,nHar»t< ar k he eder mtd noqa och gran d psiche hafwa/S^ atHennts Ko«gl Mav ocCronan bärvrhm.
MLN,ckeinogonmättom»!steeeilkvrrocfKrnät *
<Vockhtlm.^n At <lxm

Giv ^

v»

^

jLwstick

mcdh Gud; ^«ädhc/

Swcrlgrs/ ^öthcs och
Wmdts vthforadtDrow
^
v. —
nlng och ArfFurfitima/
>urn„,na til Inland/ Hmlginna vtki Estland
vcv ^ arrlm/FrötmöftvrrIngmnmmclanP/ctt. Görc
thrn Höqsic (^lidh gc»om sin
< '"ddomkligcWiichcct ccb<t.lpoi.^n baftrcr bchaaat,
at läM, .hctta Wärc Rnkr ?wmgc Nordch vtht
" ^^,chtt snn>ptchcsviidcrlij,g<andcL?a»pfsav/
^"dcrkafla, Säocbmcdh äth^lligkBärab/
K , t
Strömmcr och Morat?cr at fatta; Zlltsä
^nrni^. ^'w^odhkct lhcr tmot sörscdt/ förforgdt och
. . . ,. V"ka R»fr tckc allcnast mcdh frnclndar vorv
^ngirw.tll ocb Bo»kap6!>rtt/ rchan
aodli tan
^lwtrfiödigc Sloghari Mchanda
a.
? '""^y urt aff?rää ticnliqk til
fäl^
^ärgzt>rui.k/Ärl ttr/?arf'^ndcl/och annan nödtorfftSr<
'Xtiiii ^ii, ^
allchanda art aff Malm/
"" ^^hfärga,«c. Sä ock mcdh kos.tl.gc Strömar/

Ä

bcqwäma

ieauäma Siögar och Zahrter/ jaat alt thet som t sä mot«
tokräfwesttl Landzens culmr, förbättring ocki prydnat^
och annorstädes fällan finnes tilfamman/ här hoos Op
hafwersighfamblat nlhopa/ochl»ka fö i tttKnlppesör-bundet.at befordra Znbyggiarnes Nähring ock förkosrtng/therthctmcdh<?äälhandtcrade6/ och medhsint
och idkcfamhcct pä then me/ fä och medh ^örnnfft och
wettens?ap/ päthm andres,>dan / drcfwct och nyttiat
blefwe. dtten famosteman thcrcmotförfaraatthekosteliacochhögtnödtorfftigeSkoghar/bliswa ickcrätt bru
kade vtanmistbrukade/och lnkafom ^örsÄeligen vchc d^
dt, Säat hwar thcr ickc t mdh böther pä skaffas, s?^
tckc allmast thc numccrc fiorcrande ^>ärg;bruuk decl.
tnnankort, lndanödh dcclsödcläggias Ock» thcsoma»'
nudagcltgmvpsinnas/ mostc antm blifwa ltgginndc ^
rörde/ htllerförlt«astgmnl?i»kims ochallcthcst trdqne ^nbnggiares affhwanehanda Ständ obothcligc
ftada vthan man skullcistadmsöretthärtllnutttm
kcliait öfwcrfiödh spörie cn fädanaffgängpaailchan
Vnamng^irckc fäoct,Kast. ock Srasramswcdh
och annat siukt atLandoch Städcrpä m.mgc t.
chcröfwcrstullcliidanödhochaffaknadhs.nomtyct v
allcrcdo mängciUdcs fcc lättr. Hwarsöre s '^' ' .
sörckomna hafweWuchettaalt päthmncniin'
wcrständne ^i,k;daah mcdh fä Värt älsstligc
^
?iädh som famptligcStändcrnc öfwcrlagdt o>v^^
funnct a» först rättdctrack-ta Skogharncs cgl""
^tamr Sedan hwarsoch ms sä»Munmcl>g^^

fynncrlighcet/ Rätt och Rätttgheet/ och hur» widt hwar 5
mcdh ffääl, sin Rätt ma bruka, och ickc mitzbruka/tilWär
och Crouoncs/ cllerandrcs syue Mcdhlcdcmotcrs och
Grannars förfång. Ock thcr vppä lätct göra och författa m SkoghzOrdntng / pä sätt och wt,6/jäsom
föltcr:
I.

Skolc öfwcr hcclc Wärt?ujkc ^wertge/ fä och Storfurstcndömct vnland/ t hwart ^.and,
stap/Häradh och Sochn m cdh flin ransakas/ omLand^
näradz-oct>Sochnc?lllmmn»nqarnc / och thcr sädane
sinncS/ och mcdh qodcssääl ochBewissLaghligm crhäl1/6/ j?olc thc stödas/ och iftän andrcS äghor L.'aghltgm
äthfkllias/ fä at hwart L.andl?ap / Häradh cllcr Sochn/
en cllcr flcre/ som ÄllmmmngzNätt sigh mcdh stäälttl,
egnar mawctraflltaff ochtfränandrom/ntnta ogualdt
ochäthf?,lt. Härföre/och sedan alt ransakat och fynt
är.stolc fäBcwnfcn som Rämärckenoch Räästcnarnc/
famptanuorssilnadh bliswa antcknat ^ til Bookz fördt/
c ch thcr ä^rcffgiswtt ^ Och hwar the gamblc Rmnärc""wc>rttörko,npiic/rllcricktfunncs/ tä tilmccra rättclse
ocha!ctwistcrsti,d<?ap/läggiaönye/ochaffthcttaalt til
cwärdcligh rfftcrrätt,lfc / gifwes m
cllcr ssr>fftcl,gt
^cwnstli^andct, Häradet cllcr .nrcre/feradcSochncrnc och c» annat Exemplar ther aff lefwcrcrcS i»i ^i»kck Ni

A »ij

Thcr

II.

Tkernäjc stolcantcknas allc th< Gärdar/
?orv och Backcsmsivursomuina» om Ällmäiiniiigariic
bygdcärc, Stdanmcdhhwadffäälthcuffcciiälkraw
nanbcsttNas? Ock om thc mcdh :>a och
» tt<m
Ällmcnnmgarnc ärcLaghligcn anwktlrade cll.; ckc.
i^mncs nunagrcaffOsi tllcrWärc ^örsätcr Nl naghon,
antm bortskäncktc/cllcrfäldc?astal ranfakas hnrnda..ccbc wcdbchcnmdcnthcaffhändcs/ tram haM/och
omikcsiahfcdan affMnännlngcn sörbänrat hanrc.
Fiwad för?orp päi!tllmcnntngarnann dcsinncs aff laiig
nidh cllcr nvligcn opbygdc/fomgörastäälvchi.Ikcroch
Äng för hccla halftvc cllcr ficrdings Vmnnan och ku
nc sirara thcrförc > trist och otrist thc skola d.isir.' b.ua
tand, h.radh hrllcr thc lyda vntcr Ot-ocl ^ hr^an
cllcr och androm ärcvntc och rplatnc. > ck ^o>c
ma Hcmman cllcr ^orp mcdhthcras .lfcr^-d^ua ^
N?a röörlagdcochförbudnc thctrin^,ch.irm-cc^'^
krächca affAllmäiungcii öffucr f,,nc ^.lamärct.....
titmmdrcnägotat sircdic cllcrclicstla'0"chitt c»'?i?>
nvtt,a allcncst at thc haffuatMnännnigcnamu l
xää.^löffom^löff n'cthandrcHärad;docrl Och' v
na ^.mdcrskogh och Vcdcbrand til s.tdrhoff och tlngm mätto nl Salu cllcräradtdocn
förfan».

Alle theTorp och Backcjmfwttr soin

haffua fa ftoor och »odh Äkcr och Äng/ at t^hc thc. aft sör. A )'
mä och kunnc göra ffääl för mh minstc cttMrdingzhcm.
maniwissooch oirisso/thct skal strån dömmas bort och
vthrijffuas / och til Allmänmngcn vthläggia^ igcn/cho
thct bcsittcr/ nyttiar och lngdt haffucr. Ock thcr na
gonhaffucrthctfammatilf>ghkiöpt/tal?affucrha.ifunc
pcnnmgar igcn thcrförc at fordra/och thcm aff Oi» cllcr
Landct och Häradct/at förtränta, ^»mcs och någon
som vthan Wärt cllcr Warc^örfädcrS drcffligc tilfiand
ochgäffuofadanc bygdt och nuttt haffncr/ock aff cghct
godhtyckio näqhot?otp cllcr Backcstufwli paÄllmänntngarnevpfatl/och at tckc vhrnUnncs häftd är äkom<
mm/ thmssalstrartaffträda?orpct/ock thctläggias »il
Allmänningcn tgm/ cfftcr förcgängcn laghligh rallfak,
ning ochDoom.
IV.
^ändcrnce Allmämnngar säsoni thc Nl
kandzcns Inbnggiarc-i tarff och godo ärc fordom aff.
wcttradc och förordnadc/ Ältfä ständc thc nl ^andzcnS
Inbyggiarceaffhöarcoch lägrc ständzyunStarsstil at
nytttamcdh ^ädcct M,andc?milcrock Aicdcbrand/
mmickcniatfördcrffuaockvihöda: Mcdh famc?vätt
»Ustä Häradz Mmänningamc f„nc F?ärad;docr/ och
^ olkttt^llniännmaarnc !l>nc mrcrctscra<ic ^ ocknc
loggiaic at nytttu
Niitta Ni.^nuötarffncn mcn lckc
atföröda och förbcrffua för androm cllcr cfftcrkomwan.
Enkan

/I

v.
Bnkatmttllgm stal tngmvomde vthan
Landz/ Härad; cllcr Sochnc/ haffua rätt cllcr tilständ
nnttiaÄllmännmgctt»nägrc mätto/wi?darc än til thm
GärdochHcmmau/som han tsamcLandstap/Häradh
cllcr Sochnägcr,hivarkmttl?imbcr/Wedcbrand/Kohl,
wtdh cllcr annat sli>kt/mcdhmmdrtsädant honom tilla-tcsaffsiclffucLandct/HäradctcllcrSochncrnc/ochthct
laahligti,ä?ingct/och atLandct/ Häradct cllcr Sochncrnc skcrthcrförcnöyc. Görnägöhär cmotochIlistvcr
öffnmyqat/ tä bötc för hwar?imbcrstack twäMarck/
och för hwart Last Kast- cllcr Staffrumswcdh t>ra
Mark. Sä och för Spärrar/Stöör ock Gärf-cli ttc.
cfftcr trist xroporrioo ttl trcstiptcs/ Ost/ ^andtt/ cllcr .^ä,
radct och Magarcn.
VI.

^tlgcnLand;^ Harad^ cllcr Sochnc
bnaaiarc haffua här cfftcr Rätt cllcr macht at
gon Strcdh at bränna pä Hllmaimmgcn >rc< c» >r
toot för äwärckan giord pä annars äghor> < oa
frampt^andzmsförbättrinqoch ^ääbcctpaMmä " .
gm kraffdc cttrödiandc mcdh Swcvtc cllcr <'ram
bliffucstdantaff^ämdcn öffucrlagdt wcdh
thcr fädant affrandtt cllcr Häradct radcligtt o ämm ^
funntStäbltffucthctlaghiiam stutct/ fampt irm
tusörordnadc som thct förrätta och cldcn»achc
^

för ssadansirara niutaiidcs thcr cmot Sätm/cchg?,
raudcsLand» cllcr Häradct thcr ffääl förc.
VII.

Dngcn hwarkcnAdcl cllcr Oadcl/ Prcst
cllcr ^ondc haffuc tilständ at hugga bärandc trä päÄll,
mämiingcn ircdcrbootfomthcnärpalagdt fomhnggcr
bäraudcträäpaannarsMans ägor Ost och.Chcouai»
tfamätto/WärRätt oförkräuckt. Mcn thcr sälrorc, at
bärandcträäfnnncspanagonIUmännlng fä öffucrstödigc/ cllcr och föraldradc/ cllcr ockfä pä thc Orthcr thcr
man hadc stääl at rödia chcm rndan / ta ma sadant fö,
kiac. trtdh Ängct/ Och mcdh Zvär tandzhöffdtngcs, sä
ock ^ .uidz cllcrHäradzMmbdz Matrlsc/aff nägö j.andz
cUcrHärad;boo'faaklöst„cdcrfällas och afföraS doch/at

van rhkr sörc giffucr Lantcl cllcr Häradct sitt nöyc/ fä,
»affcalt bliffna: z^ck piantcrar andrc rngc
u aa t uadcii iqni/ pä någon bca»räm'orih t Ällmän^^c rhcroimrärdnadt/ til tlicst/ thctvlhur
Lahra sor ^ ostapsdcct n nrcc >l»ssucr.
VUI.

V 'tufrt'ygqlasossmw/>)tmtycr^um^!l.

w,t!yfft!chcochö5cdcf.mnts m thcr
'
>p v.'han ^andzcns Häradct cllcr >n.
affsaknadt/lrälbnggiasochln»,
kaoku„d^aj7al^^u.dzhöfft.ngcnlthl'aga?...g
B

sådant

!a!a/ock mcdh brccffa Z.ngc. stadhfä'.a pachc. thc.r.^tnssn:c^)dc>?oacr lnägemedh ^nbyWaltlc^ga^
tre som komma pä<5koga..u
^
^,,h
,,,'ckckak^off ocbmumc/antm thcrS>rc^ >a cllcr > ?
ch r udcrfäma thcm sta. man fr... ,ök.a a. sa^och
s^..' andrc Skadcd.nr/
s'gd
a.^ ^
1^

' chcrM,wclca.Värc^

män stolrmcdhhögj .aslut

hälla haiu ^ si»

Znqcn haffuc 9iätt cllcr macht at hug
ga Saa«.mbcrpa Allmänm»gar..c/ vnda.ttagandcs

^SiS^SV

.hc onhart ^ä»1cr^orlandc../ Dalarnc ock Zvcrn.c«
land/som mcdbSkoah öffucrflöda/ hwarcft.hc. »aak.
lös. göras ock tilla.as kan. (5nhcllcrstalnägonhass>.a
lo st a. hngga^>.clkar(?läckarÄmbcr til S alu micri.
mtndrctil ar föra aff Xnkct paÄllmännmgarnc. Anms nägon a. göra bär cmo. han stal för mB>clka cfftcr
thcp längd ockt.ocklcck/böta.hcf- wärdc cfftcr M.Ucsma.ma ordon. ockfäförc»?.mbcrstack c..Ä?ark^elftrcrmnnt nl trcilipico Os-/Landcl/cllcr Häradct och
Äkärandcn.
X I '

Dalar..,/ VäraUagcn.c och^mc^n 't n
byad.haffuktästolc>rarcrand»h^dmga./mcy
männcn' Häradchöffdmgarn. och
thcrcff.trcnfl.t .ahraniakn.ng-ock^>r' , th
näao..a.haff..as.chmtcr,a..^chcS
xandstap/ fom bngqms ku..".
i,.g ^
och 5i....ar..can.c.i haffua röat I>a)
„lo^
».»än., as» rum»

^"chnm

, ^ c pi. n f f c f ä . , f ö r s ä k r a K h r o n a n a

.

> ^

1..,rrbrv.a lllcrs.ah...Bärg;n.cttc..s^^
bcg.ffua chi.?oi,.hcras ^rpv"''a^
ttldcclasacbnggulvppa. ^),cn ^a >u 4 vtä

wachct vpsathock satan, mcdhgcrning bctnga. 5llcr
ock a. chcrcs bygg.ai.dcbcfmncsV>ndct ochBärMär,
km mccra hmdcrligttän bcsordcrligitthcr om ^aghnwn,
ncn / Häradzhöft^.ngcn och Mmbdcn ranfaka och dö
ma stolc, cä mä hans Bvggnmg och?orp v.hr„ff»os
och affstaffas/ chcras Swldcrnicdh ^ ädcn thcm israii,
tagaö/ock hwar »äghou fcdan siiin^atvlha.uilstand
chcr arbrta och bygg.a igcn/ chci. stal »angila:. h. m
Vyggni»avpbrännas/ochhat!..cthcrhorrelglo>t. jil.
arbcic/och dwadhbooshonom ock chans wänc s.»»cs
til.rciktptcS/ Qj>/ »nerclVc^dc Landc.tllcrHäradct ta
ochÄklagarcn.
X.

.

^ppasljnc eanc Bnäal>r/ hafsllc
äghantcn u.acht ochSiä.t at hngga t.l Huustarff och
B .t

Ealu^

Salu/ sä och tilläta andrc at hugga ock nyttta cffttr
bwars och cnS haffuande ^>ätt och?välllg!)ccc ln^a
n-änoar röd.aWcr ochÄnKM,a?orpoch.o^cstäl^
K tdcriälägcnhctcnfinnts: ^san«att0>o.n seliu. ^>»
^ä'ifcs.nanfän'älfomchmfom^.)naff^s-ock^
„a..!'afwcrvndfättgct/th.rhan haft.urmsuil.c agdor/
c^.>ränÄllmäm,ittgtN/fä och andrc ömannar ocd^aaranuar affwcttradc mcdh iXäa och ragha^ränycr,
>an stal haffua macht o» Rätt at nm..a
koO
,'ffrcr sm lägcichccc oä' iriltcmcdh buggali.c
och Sägcmnbcr/Sparrar Wcrh och anat j.»"'
ock tdct siclff bruka t,lfi>no aagnc/mcr h ,äl,andc och an.
natrchanuäaonsMtaal. ^I.ikamatto ti.ci ><Uc!ihcic
^nncsl'nga>a^'yc0cn',anoch^orptil«,ttlchoffaU..uI
at.kc/nä. .hcSkat.lagdcttarda, och saiamptcant^
hansgodz förrnftliänstas och g^6thcrafflhci.>ättg
bct somaffandrc?rä!s,Smän6>M,ansctYwans.gev V
gar.SamcRälrhaffucochiaEkattbouompain'-^
flnltcSkattägor/thcinatbruka/nynta i^unaoä'
fäl.a csftcr sn, tarff och lägcnhcct cfftcr son. dan och> n«
Ägon.cs.gftsäwidt siräckia ma rökta ^kcr I.-g
wt .aochb.g«a?orp och förrätta P-mma... tt-r
bä-r,.,a.a'aum.mo. MdhKdanförord al.hrrH"'
manci bl.ffucr förbätrat och nnc^orp vfbngdc. >>
maucttäincdh<orpcnaff!.a»t;^ ffdingcnocl',.
^
höffduigm faoch?.'cmbdcnoch ^c^ur«.dc
rcrccffu.16 ä mio slattläggia: cäZ t ^rononcc
^
boel tUsörbätrmgantccknas ekattcbontcnilnx^ ^

dom och ^ordrättighcct oförkortatOch thcnnc Rätt
nintcSkattcdoiidc» hwadb hcllcrhan ännu immc^re
vndcr Os och Kronan är/cllcr nag!)on aff Frälfct vudt
och vplätcn.
XII.

Sä mä ocb Swcd,cland huggas pa cu,
styltcägoraff ^ordägandcn/förrthan tthc^andstapm/
fafoinförBärgsbrukcnsstuld cxcwpcer-idc/cfftcriom cn
hcllcrnägon staltillätu maraat ftrcdia pä ftorc^?an cllcr <i'l>l'clskoganic niyckct nnndrcthcr t'ärant c naä
vthisinncs i någon n,»ckcnhct. Mcn hwadh clicst för
Skogh fom ftnncs ä färdc, thct kan och ma ägandcn mu
ta o» nyttta mcdhSmcdtandc och annat til sitt bästa;
Allcnaftatthc härmcthwarnas smNätt at bruka/ och
^krslgh och landct ulstada atiMf-brnka.
XIII.

^ Hwadhpräjccgärdar haffua för cnstnlte
ägor/thc siäntc fullcr ^rästmanncn cllcrKnrkiohcrdcn
an ac nyttia til sin tarff, docb sä at "präficdordct cllcr
tompnti, ickc förringas cllcr förirärras för thcn fom
cfttcrkoinmcrthcrpppä^iskoparncCapitlcnochPro,
sicrnc »?olchaffl,a vpsyn, ochsädam imdhförckomma,
fa»om o cl' m ttlhälla thm fomägornc för fmc cfftcrkom,
mandcscnvärrar hono.n cllcr hans Ärffmngar at wc^
>gcn til Dräsicgärtc» cllcr 8uccessorcn /
thcr ^lffopm n.cth ^apnlci fampt ^rostcn thct
lörtummar/tä ftandc thct Ä)är Landzhöffdmgc an at
B tit
drl^

dchffua a häradsting'ock' thm brätzliga crläggia löttt
och wcocrgä-ntugtil»äsicHofpual.
XIV.
Äiac» Wär o» Kroiioncs cllcr frälste
„.mS

haffu- »„U>,k
MBicltar/ Stmbcr ^agcplaiictar V^hccccraiial ilikt,
välmsiaddcHcmmans Vörth cllcr ägor mccraa»lcN
» L . ,l> lim ^ m s c m M n m i Ä ' . ° . b » " r . , m
1 ,rk> och äbrliac »uusbondc körjilor/ cv hcllcr haff»c
böffdniqcspä^ärcoct' ^ro»o>ic?ägor ocb
dontcs VortägandcnS pä ftälicsägonit c^cr ^ äy»g
;c»/ L.'off ock, mmiic. Gör nägon här cmo' ha» sta
,rcdc laälla "ordägantm sm stada«fftcr ^tätcsmam a
ordom. Och thcr han dliff»cr laghsörvt^cllcr och t>c^
ircrtilHäradjtmgcts,mfaak«?»»» ca »a'r.um''.
öffncrmahas/ dö.c Sffucr "'^"gä l»»'^.. äma ^

Marck til trcsiiPttS/K0'umgcn/Häradct och ^''r
gandm.
Kmcc-llmZmdäaMdc.Bn ä>u.c «h
och^kan cllcr Dräf.cgardar cllcr ^ ftcrc^älc
^
tnt>0rtrsthcr vth, ärc""".ar"tt
savanBn" bomdcärc allc»a,i^äktocht»
aaB'«lctar'<.mb,r/spärrar V ^h k'c '' . .-^,a

Stogh ttlsmhuusd?ggnmgoch»alff/mm>n >

och föra aff 5omptcrnc / fä längc thc fittia t 0'?ipto>n
ssogh och ly mcdh allcs »rllic fämdias ärh. Ey haffuc
hcllcr ^rcifcSman Rätt och machcar IwagaläraÄmbcr/
Sagcftäckar/ Wcdh cic. iostlptom Skogh thcr ha>^ cy
s,clffucrboc»dcsär vihan haffucr annanÄboo aHcmmaiicl / mcdh liiindrc allc Vordägandcrnc sämdms ach
och gtffua honom loffthcrtii. Gör någon här cmot ta
wcdcrgällc vordägandm alla,» stada» cfftcr O» och
^>rtugctalct/ och thct cfftcr MätcSmanna ordoin/ cllcr
HäradzNämbdz Doom. Och warc hanS )ord cllcr
Hcinman, famaB>ny fä längc ägantcni c tilriidcrpant/
at stadan är wcdcrgullm.
XVI.

Dcla Aordäqalldcrtic sin cniclkm/ocb thcn
ciicwu til stiptcs ihm andrc iiitct/ lä giffs thc» iriyord
fointiifflptes n>,i ochradcfcda» fom stipt är/ hwarthc»
ra^ottoch dccl fmafaaklöst.
XVII.

^mncöTorp pä ostlpto Byäqhorbygdc
och ^ortägaudcrnc ficlffuc godirilligt fämdias om / tä
»ca dcionilhnsiär; KmmcthcmfämbtaSoin/tässä,
dc^ mrars och rns midccl t Boidnn; ^ cda» Bollm»
Il»5.israthoch^a»dgillc fäochnlhörandcägoroch lä.
gc»i'>ct: Och thrrHäradchöffdmgcn mcdh Nmibtrn
,> »'
tllcr?orpct vthan ^oldpfcns sta da kln»,t
^^arndc/tä dcla thcm Xordägandcrnc cincllan
tslicr ^'agh, jäoch Örcs och Ortugctaal. ^an ochByh
mcdn

nttvh thcm ickc bliffua bchäZcn/ ta dömcs och rljffueS

XVIII.

Ey haffuc nägon macht at här cfftcr tygaiaZorpcllcrBackcstitftrurpäostipto^yägorförvtan
allc >ordägandcrncs fullt famtpckio. Gör »ägo» här
tinot vpfylle ^ordägandtrnt stadan och bötc för?orp
cllcr 5acktst»iftruhwartttolffMarck til trcstiptcs/Ost/
Häradct och)ordägandcrnt/och ryffuc^orpcl vth.
X I X«

Ingcn Haffuc macbt athuaga och bralu
»,a Swtdh tn hcllcr atbyggia Sa^vrar.icllcrannan
Z?ybyggningpä ostlpto ägor och )ord mcdh nmidrc ».v
tam stccr mcdh alltZordägandcrnts famtyckio trcdcr
toot och förlustalsarbtttt fom > sörrc ^lrtickcl jazdt är.
XX.

^ngcn kaffuc macht at byggia Säghcairarnpä Iamänningarnt/tllcrandrc ^ygg"">gur'
Strö,s,arochÄhtr mcdh.nmdrcthttstccc ">cth^"i>
;mS tllcr »äradciz .iAnc och för ährligh atgtfft a l h . n
ttt cllcr ^äratct. Och doch thcr S.agcq ramacnc'
Rllmä.muigcnblcffucbngdclagyliac» »om " > ' ä r " g " '
tllcrochandrc SmldtortllcrRUrckvplaitt:
^
tn.nacl'ttaahaj,ttSägcttmbtr ^hcllcr ^hlr'
A ^nänntnacn Mtdhmmdrtihttstccrmcdh ^,
«'än Häradct,förloffoch til tänd ochför stäal o .'
-

vthan Sägtninbrtt och annan Staffru»!?>r^^ ^

wahämptataff tgneägor/cllcrköptc ochtikhandladciftan
thcm/fom ^.ordägandcärtochRätthaffua at fälia och aff
hända/wcdhboot för hwarttStack twä Marck/ och för
hwarteFampn Ka^wcdh twäMarck/sä och Staffrnws'«
wcdh cn Marck Sölffumnynt/ttl ttcstiptcs/OH/Landtt^
cllcr Häradct/och Marandrn.
XXI.

Alt Swcdlandc flal wara förbudlt pa alla
thc ort« och ^ord/som tckc lata rödta stgh t,l Äng tlltr bry
ta fighvp tilÄkcr. Mcn faframpt pä näghon ort S kogcn bchöffncr at ränfäS/och Zortcinarckcn tfränMäsi^
ochanatstykt bcftna^ ttl förbättring aff Mnhlbctm; Sa
mä ftillcr ^ordägandcn pä fnnc äghor thct göra / Mmpä
thct^andct och andromickcmästctstada cllcrthcnncsrär
S kogzordntng förfäng/ tä stal Zerdägandrn cllcr hans
^andboo/ nicdh siclsflle
dla och bränna w>l och ma giffua fädant fnnc S ochntmän
tilränattagandcs mcdh ftghKyrkloncsScrmäii/och tcm.^rd fom sitt vpfath/och thcrSmnäiicn thct gtlla/ta
rooic om bräm,? faaklöst/ vthan Grannars och vägran,
förfång. Mm gör han annorlunda och
!/ ^
^ bkffnc lagdfördcr och bötc tolffMarckcr
tilttlst,Ptcs/Ost/Här.,dctöchÄkärandtn.
^
XXII.

^ allc ^andzälidar stal fllMh vpsyn haft
^ wcdlandc tilflädtts vthan allmast för Än.
^»ing stuld cUcr at fädant förMunIbctms
tt>I"mgstuw/finnrsnödlgtoch nytttgt/fomförr ärfagdt.
T
Mm

^mcnkanner!.gc.,»sal thcr sns vppä / at ^Strrtiandc

Värmland mkancrligmphMP^
^tnn <i>wägeochCollmolm säochGäsiriN^'^ lahw> i 'rccr »itctSweviandc Mätas skal- Ooch "
'
' .,,.,^?ap cnkanncrl.gm affBcrgzn.änncn sn ff
ikaUUKah^chW-rh^lNM-tew-r^k-U)..,»'»
dc dcrcdas tästal ha., »adantg.ffua v
Snmä» tilkäna ech thc »rara pll^ngc
"'
stäälat»7äda/och thcrlht chct,a l'Muua ^''0M l.
lataatsamyckttekoghaffiirccaiochttah^
^
mcniutttmcrc cllcramiorlctcs.
^,^>^,„acn
bctnaharthcttckcmcdhminiitochlotta^^.m

'

. ,.>^

vch BtfallmttgzmattNt» cllcr ^hmnanimi cUc Z
waiimsäsom >ordägandc/sa o l'<>>ircnckciiaadt aiortt«vara/tabött^ral»o..larcr

mivhrM ->»äd<ch-nl
Xätt som klaga »r.lech thctta altcsfl^r
och NtätcSmanna ordom^ ^
Lfftcr ock liörli-stad^nxä

g

sällm: Såsomär aff Swcditland/wäda/wilia/wallsolck/
RcsandcMan och andrc fl»kc. Hwarsörcsadant härcff»
tcratsörckomma och säwijda möi»cligtt ataffwända ?a/
sä srampt nägon mcdh trilla och vpsäth sältcr cldh pä S ko»
gm / och gör thcr mcdh skada/ tälöte/sä srampt han sän,
gas/ mcdh li,ffuct/säsom sör annan misigmnng/och stadanwkdergällcs äth^kogsägantm rthurBoohans/sa
w>dtthcts,ghsträckcr/cfftcr^?ätcSmannaordom.
XXIV.

^ (^ör thctnägon mcdh träda/ bötcTtttghu
Marckcr ttl trcsk.vtcs/ Cst/Landct cllcr Häradct och
kärandcn/ och i^. gällcSkogsägandm halffncskadan.
HoittcrSkogs5v"vth aff loffgiffi.it Swcdicland/täbötc
thm Swcdcn til^ mmcr tingt.Marckcr til trcsktptcs/ och
lrldcrgäUc ^ kogsägandm sm vndsangnc skada cfftcr La,
gha< omochM»ttcSmannaordow.
XXV. '
^ KoimncrEldm vth aff Löstcr Pljgha cllcr
< rang/rllcr aff Dallsolks cllcr Värns sörsccisc/som aincn
arc inc»ii c^r hcnima kooe snnc föräldrar och göra skada
' ^ rogm/ täbötcthm söm Lrgo- ochDallsolckct tiänar och
^
>t,,k^,nätto tmauN!arckcr boot och tvcdcrgallc^ kogsägandm halffuc stadan. L»ka sähällcS mcdh
waMarandc^an/thcrhanägtrnmgjlagmirardrr
lagligmtiliindaskm. athckbötcrocvsätingu^tarckcrboot
«>l n c«. iptcr och trcdcrgAllcS kogsägandm halffuc skatä.
XXVI.

Ar thct LoskcrDräilg cllcr pljga/cllcr anan.

SwcrtgceRljkcs <? tänd^
Man cllcrQwinna/somcy orkarbothnm och wtdtrlagtt/tä
gängcnlarbttksoch förttänat thcr mcdh/ tllcr thcr skadan
säjioorär, ochcyhoppatsörtiänat/tä sändes i srnnmandt
landthcrHan cllrr Hö ttl w»sc ähr sörl?ltswa oc arbeta >7al/
saläng titdh / som Honom eller Hcöetä sörssriffntt warder.
?htttasöreffressttc/ckrsa nlStogmtcs sörwahring och
idtcligterhällande/sawäl som skäligt och rättmänghe nyt,
tiande/och at förtaga alt mistbrnt/affOp belcswat och siad,
gae worvtt/ och wclc Dn atwärc Laghmän och Häradj»
höffdingamc mcdh s,nc )?ämdcMä,i/ sä ochnägrc flcre be,
»scdcllgtRänthcrt>l>jepurer->deihw^rteLagl>sagu/ransa,
ta tffttrÄllmäniiingarne/och thcm r»?. il.igc» städa och äth^
stilla isrän andrc mstyltcägor/»a och eac lt gisfna acht pä at
thciinc wär orck.»2n« ma bliffua t alla ^ne Ärtlcklar efflcr
tömmen. A?tlcochili>tam.uloat!väreL?anpzhöffdtngar
och flerekräreBesallningjmän. allcthcssc Ärticklar nogha
och flitigt taga iacht/ och kckc nlslädia at naghongör här c,
mot lvtdcrlkaffsomorcka-nccnpthwilscr: ?hetfamatrcie
<ri, och at alle che somtähn affOstochChronan innehaftre
och äre btlähnre meph »7, och allc aff iXiddcrikapct och ^e<
lcii affrreftm?aptt/'Kn>g;solcket Borgerskapet och mc"
mqeÄlmoge finellgmbliffuer bctrachtatoch cfflcrto»»'U ^
cfftcr som hwars och ms haffuanvc Z^ätt ochNättighc
chcthonomvnnaroch ttllätcr ochlhcstciraror.im^c>r
dar,lcjknffncr och rchtrnckcr: Sä tär» hw.rnom e ct' c>u
som thcr tmoe brvtcr är Var hämbd ocb wrcdc at r»d
ta.
pä wärtSlätt Stockholm/ thm ->
I<47.
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? om aff tkcm ni^lltltgtn qtoldcs xa tlvn
Hlinännc !X„k;dagb «om hölls i Stockholm/ thcn
t».
^.vc:.X1.V!l.
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tryckt aff Hcnrich Keyser.

