
M chtssroftvanbc- Pimchttr/wclc Wisntorng, 
<lcka<n IM>ö stolc/ och altsit härMtdhtilstv.irligcii 
tcoch bts<MoUckh<lN / som för W«k skuld wcl< och ftc lc 
g^iochU-a/ ..chc chcmMcs.ght,IrälM/ .ckcgö, 
r.iudcö ^lllmogcii/alcru^gonauumisonlwcdcrbör, har 
vchtnägslhmdcr /mchn rilcr törfänz i n^gon motto/ 
kärtttictärli cmm viwwU^ VirHonungWa hämbd/ 
fim^ocbi.ö^stuoiiuot. . ?>> i)ttcri.i,hra »vi«so/ hastvt 
Wischcttamcoh cgenHand vndrrknNvlt/ochwittnli' 
aci, Uril s^ltlu Wtirt 8?crer här ncsan öre. il» 
Stockholm Vt» l. Ociobru '^4?« 
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Mhrtsima 
''mcdh Gud; Nädhc / 
Swmgcs / Göthes och 

^) Wcudcs vthkoradtDrott-
. . ntngh och Arffnrstinna/ 

Storfurstinna ttl Inlåtit Hcnigtnna vthi Estland och 
^arclcn^ ^rökcn östrkr ^ngcrmanland. ctt. ^öretrtt, 
tcrligit/ al såsom pä fidstc trälhaldnr Rtjksdagh/ är aff 
allc RtikscnS Ständer cnhällcligcn slutit och straffs?c» 
dat/ at allc srnc Tästntngar och Skiuyfärtcr (vndaw 
tagandcö när Krigzfolckct til tllrr tftä ^cldt ^änikcoch 
^cgcmmtrtaals tägar) stela cfftrr thcnnc tagh al« 
dclcö affssaffadc trarda ocb ickc tcstc mmtrc bätr N'ä« 
rr och KrononcS Rcsor/ sawpt cllicst dtn rcsantc Z^aw 
ncii wcth sortttistap och annan nödhtorfft ssällghm 
ft r>ckc o» for,btclpas:?yhafrrc WN wcth Vari 
frcligc Rijkr^dz rätc/ för godt och högnötig» l'tfun-
nit/ at terordtta/sä för xrlwmandc/ som cllicst Of: sirlf-
trc och A>arc Dndcrsätcrc/ sow t Riikct aff ctb an v,ht 
»mc Itlndcr sörrcsa mästc/ irifc Gästgislrarc cch ?af, 
n lin.r pa allr Ttrackfrägar/ thrr thcännn mttt satte 
arc c^cr rch >rsx k>,finnas wararätt Kw^er->cie cch fnll» 
rcmligln dtstältr/cchtdcw foirxUlgcn tti^r Orgier/ 

' A t, znp 



Mhctcr och Ordningar förcffrifwa. Ock haftvc för-
thenlkuld cfftcrfölliandc Krögarc-cllcr Gästgtfwarcord. 
ning lämaffatta och vchgä/ chcin allom til rättclfc som 

""TlUkct Zörfia/ stal allom thcm/som thcr 
til lust/ radh och förmögcnhccthaswa ' srltcsta ocb cff-
tcrlätitlrara attpräna»ridh allc allmcnnc v^ägar pa 
hwarictträMiil när/sa pä ^rono-och E katlc »om näl 
sc.ägor «r>ffcGästgtstrarcHtrsoch?awcrncr ibcr lhci, 
wäasarandc för pcnningar ock ffältgh ^ctalning nl.äm 
datan: Dochtlicttasäluntattlförstacndct. atsasraml 
)ordägandcntr',ls,clffrprättaochhallagodt och lagl>gc 
Krogar cllcr Gästgifwarc gärdcr/ stal han wara tycr tu 
nännast och nntta thm ^r»t)cit/ som ^»bcrcrdcRro^ 
garmcdhbcnädathaftrc. Mntsall mtllcrannantytl 
sörsummadcochwctcrsakatc ochthct bcslmncs at tycn 
Ortm lnkwäl nödtväntigt mcdh cn cllcr flcrc Gä'<g>str^ 
rcmästcbcsätttas: Zäskalhan/autcnftclffsörma a»dr 
tlicr til och aff tkcm m ikäligh ?roS,r och ircix>kä> > 
tiicrsör, taga cllcroch äthmmstonrnlläta at andrc'?' 
mägcobchnidradc och vthan någons inträng gö>a^ 

T»! thct Andra/ Pa thct allc (?atcr magr 
mcthOrtntngoch Skälanstältcirarta . 
ortna nägrc iristc bcikctcligc och förståndigs. 
lämptc ^antzhöfftmgamc Jougdarncoch^ag^/^f, 
?olc 

>^?än WWWW^^Ä 
öswcrhcic A?ärt^i>tk/vas«raN,ic,ntc pa 

tvcrncr ochthcmttlhälla atthmnc A)är<»>!u" 
wcr handhaffd och cfftcrkommcn. -zit 

^llthct Trldlt/(?kal Gäfcglfwarcnwa- " 
ra förplichtat/at lata vpsättia nödtorfftighc Hwsrnm/ 
bädc til Gästcrnas kcrbärgcrandc/ som och til thcraS sa-
kcrssönrarandc/ sampt godcStallrumäthmlnsionctil 
tingu fyra Hästar. Säsom och sörsöria figh cfftcr han, 
tcn mcdh godhc SäNgcklädcr och hwadhHwsgcradh/ 
somtilthcn wägsarandcs bchoff vthi Kökci kan affnö-
dcnivara. ^»cm Hästar Ncdsadlar/Wagnar/Kärror/ 
Slädar/samptHöö Halm ochHaffra/sör thcm/ som 
mcdh »hcras cgnc Hästar rcsandcs ivartc. 

Dl thctFmdc/ Efftcr som framdclcs 
allc man. sa tvä! högcständ; Pcrsoncr/som clicst antrc/gc, 
n>5 GästgistvcricrncmästlthcrasRcsorfortsättia chtrar-
»örc mostc pa hwar Orthantingcn mchrc än som m 
'^asivcrnc förordnas/ cllcr oc Krögarcntrara ffyldigom 
han s,gh cllcstvndcrstärallcna Gästgiswcriit atvudcrhäl, 

a» ni thrt minsta hafwa trc slaqz Wäningar i Kroghm 
o vthcinallcmcdhbchörigc Nöttorfftcrsörsöria; Sa 
ac "'WäntngwardcrAtcligcstank'; Pcrsoncr pa nödfall 
for' challm thcn andrc för annat hcdcrlighit Zolck/ och 
thcnmdicförgtmccntSällkap. 

<ll thkt ̂ cmpte/ Pä thct nu lckc stal falla 
^rSgarcn förswärt och odrägcligit säd an c Vnaningar t 

cg„r mcdtl at vptimbra läta/ thcrsörc säsom nu 
tycttaärittwärck. somländcrallan Älmogc t gcmccn til 
mia ^ wälsärd: Altsa och pä thct Krogarnc mägc 
^ '^iidigare bliswa mcdh nödtorfftigc rum vp-
vygdc: <y crachtc W>> skäligt/och nätcligcn bcgärcoch 
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5 r c n  Ä m b c r f t a c t  t w ä  cllcr.rce / mm, cllcr 

S, »mmhn e'«l!ma.!fiSnsmlS»n»«?° kc« 
^ i»rk.,r ankomma pa KrögarenS emiorg och l'e>o>'^ 
nadd Ock> welc Ä?tt/ at?.'>arc ̂ ndU)^^!>i^u n> 
kraurabcliörltgt rum och ställe"/ stolt handla här ou, 
medbÄllmogen och honom -» bnnältc <,'.a.u ^ 
förandcsörmäochwtll.ggöra.iänck.«i^s>^ 
tcrne emellan effltrsemtheftnnas sörmögne och til H " 
m?ns7.»k..: U-mk-S 

^?!>ch"ts>!ttc'ruN)<tch-ur.^ 

stV'!r?ch 
fordrad och tsin rcsaforthnlpu,' ,i> rc 
ncmSMän som,then andre I ^'nu. ^ 
förpitch«adcatran<afaochbcicta.l'>crcc^ 
gar iomantm ltgqtacmcllan^t^ctuc S 
och i.ngställen, om thcantcnkunkt söUä-tn ^ 
fomditgeOnherbeh swasörandl.' 4 " 

re cllcr rättare/och ther dcc sädant befine/ tä tilhälla M> ^ -
mogcn sadantcfftcrLaghat ställa t tvärckct/ och stal tn-
genwaratherförebesrljatoch vndantagcin vthancfftcr 
L>rcoch^>rtugh förmas och tilhällaS/ Wägcpartcn at 
antaga och wäl röd,a >äta. 

Dl thct Stucndc/MrWägama salcdcs 
Src röddc och lagadc/skola thc och mätas mcdh Snörcn/ 
faatallcm<jlcrbllfwalistalänga:Ochstalscrtuscndfamp« 
nar göracn M„l/ och w,dh hwar Ml,l vpfättias wHe 
Stenar och Kännemärten den resande Manttl rättelse. 

Dl thctOttondc/ ̂ örcstrcsfnc WäreMän 
ochÄcnarc/stolcoch äjjuätcc» och ffatta/ om cn Krogh 
tllcr?afwcrnctangörattlfyllcs«/cllcr/ om thcr görS ficrc 
bchoffpaitt ställt/och hwad ortthcr til tan wara beqwä-
mast/ täthc och stolethcr hän haftva sitt affseende, om 
thcr antmfirancllcr mcdh t,»dcn/kanläggtas cn Stadh 
cllcr^lärk/och lhcn mcdh w,ilc privilegier omsattas/ tlit 
ni.n, äth mllisionc k.ni mföra och pi-nr«r» läta Hoffsta-
garc Wagnniakare/ Sadelmakare Smdtarc / Draga-
rc ^okrare/Bakarc/ Bryggtarcoch sadanc Handtwär-
karcycrc/somttithe rcsandcs forthiclpandc tunne nödl-
qc l cftnnas. ^^^,^,,11, s?al och strart Vlatzen mcdh 
X/""//?org, Lastad,er och andrc nödtgc lägllgheter aff-
. ^ at alt/ som thcrbvggttS inäcfftcrcn tvist Ord« 

»niig och ci-sscinx och förrättas och ,w hwar gata äth 
mmsioncgörasttngualnar drcdh/ sampt allc thc ställen» 
ech icdiatie ltggla/ wara til samme bredd obygde 
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Dl tkct Monde/ (?kal Gästgtfwarm 
städ; wara wcdcrrcda, at cmottagha och h"l'crgtra allc 
Mafarandc/fomtilhonomlända oclnot go^ ecstaligh 
Bcralmnaläta thcmlckommaHästar ^uagiiar/^atar 
SadlarSlädar oc all aium nödig fordcnssap jamt ^ ^ 
torfftiO förtäring tilöölochMaat/sa och hastra 
ocl' <^tröö til tkcras Hästar/ om thc >äda»t bcgära och 
bchöfwakuiinc. Ocl?fiandc ithctfallctGä,>cn fritt an-
..ngcnhanw.l mcdh Gäftg>fwarm^.Icct.nng, 'g»' öna 
lata cllcr anamma aff honom Kott/ ̂  h 
.iatst..kt/ochthcts«Iffiata bcrcda. dcr.hcnwä^ 
fara.idcs.clffäths.ghw.l fälcdcsmaatttlda. ^ 
Krögarmfärstt faltgrönt och röön ̂ Stt; ^tmZugc 
W'llbrädh färstoch falt v«?/^mör Ägg ^ciölt ^ 

^eröttcr?vofwor ochflcrc fadanc ..^u.> pa ^ 
lcr/cfftcr fom thc vthi näficKöpstadh gällc och 
fällas förc. Mcn lätcr Gästn, l'gh >"^"a mc t h ^ 
>)?ält.,dh somGä.lg.fwarmo^a..^olck ^ , 
nc ocb ärrkraancatbcrcda/ bctalc ta ^almdtn tt r ^ 
son,., fcmÖrc eölfwcrmnnt/förvthan Olct „ 
Drvck: Vl han och bättcr ll.fwa '"a-»r^ta ^ 
somlnästt Xöpstath cllcrsomtt,a»-v«m-rhasnc 
gott och kräscligtt ttl. ...',.,^6^ 

Ttlthcttljondc/ Komma s.1 m.nia ^ 
sicr ttllnka at hancncnsammcrhmncr c.!cr,e»n.'. ^ 
ac hcrbcrgcra cllcr försökta mcdh gästar ^gra^ 
annan ^ortmstap tästoIchansnä'icom>>-">'. ^ 
nar warastylltge/ som Sirmgrs ^agh s»- xa 

pä sädant Nödfall sombliga til sigh' och thcm cfftcr thc»' 
ncGästgiswarcOrtntng/mcdhHckstaroch andrc )?ödh, 
torfftcrsörsöriaoch forthtclpa/oching,nfördn»sic sig thcr 
tfran at vndraga/ wtdh lagligit straff tilgörandcs: doch 
stal/ Pa sädant fall Mmogcn sa bctalas för thct han här< 
stmtcr/ fom Gästgifwarcn stclff: Efftcrfom ock bcm " 
(.^äftgifwarc Mtct stalhafwa nägonmacht/atförwägra 
thcm wägfarandomsinc cgncHästar / Wagnar och an, 
nan 'cordcnstap/ chiradh tiidh thct wara kan / fä länge 
naghot fadam hoos honom olcgvt är/ och dä hcmma 
ftnncs. 

?ll thct 5llofftc/Thcr ochhändcr/atam 
tc» ficlswc/ cllcr nägrc föinchmc Kändcbudh och 
slorcfeliknlchöfwa at rcfa gcnom Landct/ och?afwcr» 
mrnc fampt thcromllgglandc Ällmogc/ vthi Hasnghcct 
lcrctormättcmcdl^allcnödlgcSakcrwaraförscddc: 
^, ^>> ctthcra siclfwc wara onitänktc om särstllcc mc-
... ̂  och thcm forth / cllcr ochjicnondaghar 

>äta hoos bcm:" ?afwcrncr och angränsande 
'^"htrom tilsäya/ päthctthc mägc hafwa bchör-
^5"^^ s,g pä allc nödterfftcrat göra bcrcddc:?ä 

^ ivtic läta thcn förordning göra / at förr än 
"^lMtdhvthur Hcrbcrgct/ alt cffrcr Lagh 

»K^.>^ardcrbctaltocl? klartgiordt.Hwilkct om 
^ ^olaGästgifwarnchafwamacht atqwar-

ta. ̂  ̂  til thcgbc. 
talningcnwardcrfulkoml.gm!tlagd. 
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Al thct tolffte/ Men hwadh AriaM 
ket och thcstrcsoranlangar/ sä stolc thc/ickcmindrc än som 
allcandrc/ sigh aldclcs rätta/cfftcr lhcnnc Ordning/ och 
thcn försäkring MÄMogc» omGäst<ochstmtz« 
ning; frichcct/giswlt hafwa: Ällcnast skal thmi thctta 
krara cfftcr NlstsdagzHcstntctförbchällu/at sä offta thc 
^ämkc» och Rcgcmcntctaals/ anicn togavthi flmdc-
land/ cllcr och dädan hcmkomma/ sa stolc thc pä fädanc 
händclscr fäftl/fordcnstap ochSkiuchästar/ cfftcrson» 
»hcttavthsörltgarc vthi bcmältc 2)är försäkring och bc 
niällc^inksdagzBc^irt är at sccoch »ormärckta. 

TU thct trettonde/ Såsom nualle/ som 
til Gästgifwarm cllcr widh ofwanstrcffnc händclscr « 
Bonden anlända och hoos honomHcrbärgctagawele/ 
stolewarastyldige/atnchtigt betala för sigh/ theras oA 
theras medhafirande?>enarcs förtäring sampt fodh^ 
och mahl för cherasHästaroch anan fordenstap. 
ftalingen ehooehm häl,i waramä hög cllcr lagh lre> 
mande tller^iUäiidstZ/fördmstasighKrögarninag^ 
ttvinga irrsdare än thmne förordning tillä 
Ochhasive hwarkm AZäge»eller?astrerne ^ ^ 
lerLandchöffdmge fougde/ cllcr nu.,on a ^ ̂  
Bcfallttingzmanmacht/ at amen läggia sigh I'"' ^ 
mneklt mmdre Xrugzfolck' cllcr andrc til ̂ ndc» 
^^chigifwaren cyhcller någon honom p>u^ ^ ^ 
rllerwudare inaaonmano com.ncaäc^.än^'»'^ ^ 
gcr och nu här t förmält är: Ä-han fä srampc ' ̂  .^,g 
vas nagst siralit bedrifwa/ och öfwcr chcnnc ^ 

icke bchörligcn handhälla / tä stole thestrassas' som ̂  
nonesotrogneMän/sättiasifränsine?ic»stcr/ ochdrch 
allan stada thcm som irederrböre wcdergälla och beiala. 

Dl thct Atortonde/AngcnrcsandcjVal! 
^al sördriista sigh / at chda Krögarens och ^^ästgiswa» 
rens Häst/cllcr hafkva hans Aagn/Vaäch/ Släta cllcr 
annan fordcnstap längrc än til näste Krogh eller Gä,k 
gisware/vthan Sgandens godewillieochsamtyckio. Ris
ter eller faar hanlengre/ta swarc thcr til/ som til annar 
^ahin <>och sä at honom icke nekas sadan fordenstap 
t">,ä,icGästgifwatc»/för lkäloch rätt. ?aghernågon 
Häst/Bäät / Wagn eller städa emot hans tvilia/ock blif< 
u er l ahr ätagen, han stal föhras til näste Landzhöffdin, 
ge/ eller närmaste Häckte/och ihertagesiborgan om han 
ar l oofast; Mm är han löfer dräng/ sätties i fönvaring 
wldh 2Va«n och Brödh til näste?ing Ock sä frampt han 
'hcrnl Lagligm bunden trardcr stal han eä icke allenast 
MvcrcraHästgistraren cller Egandni sm Häst/ Wagn / 

'^^a ̂ add igm-rchan och therofwanpä/ 

T »l thrt Fcmptondc/Pä thct thc wäg, 
farande magc w«a cnirift »»-.hiradhthc för Mulen 
g>f»vu st olc, och trögare,, cllerGästgifwaren hwad han 
n>li>y,i alsordrastal/haftrc V» chctsa sörortnat/at dcn 
tväa,arandcmanstalv»han nagonäihsttlnadh affährs, 
t>> aiic antmthctSrSc>»narcllcrVmtcr/höstclltr»rahr/ 
g'lwa sör mislö, förcnRcdhäst /cllcr cn S läda och Häst/ 
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Sttt)r,Sölswcrmynt/och för cn Wagn cllcc Slädha 
incdh twä Hästar/ dubbelt fä myckit. 

Dl thct scrtoiidc/ Aldcnjcund vildcrtij-
tcn hända kan/ atthen wägfarandc uitct wil läya sigh 
fyllcst Hästar och Iordcnf?aptll?rost och k->xiL>«/ vtan 
tilcwcntyrsbcladar Gästgiftvarcns cllcrLga»densÖök 
mehr än skäligt kan wara: Lherföre hafwe Vn fä för-
ordnatit ingm skal pa en Häst mchra föra/ thc» rcfande 
Pcrsontnvudant^zandes-omthcrä rister än som Hä-
stcnmakcligömächtard^garllcrpäsighafwa: Haswcr 
han mera at föra / ta lche flere Hästar. Och skal ttt 
S kcppunds tyngd räknas för >« fult Last efftrr rnHäst v-
thiSlädaoch Kärra/ hwaröfwcr thcn wägfarandc in-
thct skal hasiva någon macht/ at Gästgiswarms Oök be
lasta vthanfärdeles betalning och hans godhc ivilte och 
samtyckio. 

Dl thct flllttondc/Lfftcr offta hälidcr/at 
thmwägtarandeilla cr--6c^ och handtcrar G<istgifw»-
rensHästarochandrtfordcuskapcr/ochätcrat rndcriis-
dm brmälte Gästgtftrarcii antmaff2)an/söt,cl/ cllcr at 
b c'para 'pcnnmgar Mtct h ifwcr sädanc Hästar och 
dcnskapcr som billigt wara borde z Hwarförc fadaM 
somoe andrefehl/vthiMaat <>ryc5 Säng ̂ "?ewcnr" 
och flere nödtorfftcr at bota och tilbörllgmaffrödia 
mecrbemelte Dar Ä?äge-och?afwcme 
mcdh Landzhöffdmgen / ^ougden och Laghläs^rc"/ 
'h ttrmgrste fyra gängor om ahret/ alle?asirer»cr 
h wart i.and;s?apbesichtiga iheraS HwS och "U?" 
g ^»hckrr gra:,»lligkingenomsce och ta t»lhällathc>n 

nltl aswavthtgodbcrcdjkap/somoch/ at alle tkcrassaker 
örcdogligeochLaggillc. Ochchcrtänagon Klagcmähl 
paiwgon thrrrsndankomme/ stoltihe den/ cfftcr Lagh 
och thtmit »r<ijn„nic>cn/w,dh?ingctaffdöma och stätta. 

thct Sldcrtondc/ I jl)nlln l>cct stal 
^pldighcctwara/ athafwa alchdh godhe och 

, S adlar/ Slädar/ Wagnar/ Kärror/ba« 
lia» ^rdenssap/sä mänga aff hwartflagh fom 
^„s,.,, ^^^knnödigtfordra til thc wägfarandcs 
vi.»r Såsom och sörsöria sigh mcdh sadancpro. 

<>rnckcr/sampt Längtar och andre 
»ncdk chcn wägfarandc kan wara t,cm 
b » » - ^ c k u a i i d c s t h c r f ö r c / a t i c k c  ö f t v r r f c c l o c h  

l'cswär och Klagomääl: 
sa laga/at thcn wägfarandc kan Pä cn och 

"^do» vppchäldning och 
'l^s,i,nchc l'liswa pasinRcsatilbörligcn bcsordrat. 

at Gästgch 
cllcr od>,^. ̂  ̂ twanagonvthgammal bräckclig bäät/ 
fa. a.'dc //^^^ och thcn li.kiräl Irycr ath thmWäg. 
Lä skalc^ / ffadatilGodzrllcr Pcrson: 
bcwi isaska, . " "S^raSDchthcr taskä l ighc i ,  
dc/täplicl trk, . allc"a är thcr til wällan» 

chcrsörc cfftcr Lagh och laga Stadga. 

go.,rcsm"cÄ ^iqllnde/Hättdcr flgh/ at 
sam/oroliab,^'',^^^llcrLägb/antcnsiclffärbuUtr-
timstoch föi.c i.,.,,?'''' ̂ "gdiah/cllcr och haswcrrthisii, 

»llcrsamt/ oroligt och odngdigt ?olck.'ch 



Sälssap- Ockchct l'tfmmcs'atHcrrcn cllcr Hwc.low 
dcnchcraffhadeW-tstap, ock Msigmnnw. >c!c w.llc 
bchörligcii straffa läca/tä skal thcn waraplicktiA at si. lff 
s.ackcr t»rät.a sörc/ ock chcrhansiclffbrcyugh är^ Pl.ck 
tasörsitt cgit/mcn sör i>tt Zolckoch^ä!'?^ rolall»ka 
somhadchanthctsiclffdrunt. evc«,t 

' Tll tbct förste och tlugundc / fall at 
^ästqlfwarm eller hans Huuro ecb 
wliics odnadigc/och ctthcramcdh i rnk tmnnat cllcr an 
nanondskodcträdcs/ tabötcthcrförcsammalcdcc. cff-c 

^ Tll tbct andrc och tlugundc/ xo^r-
man ernlypaitccllcr"ptlga- anm,dnckcrs.ah dn.ckc 
cllcr cll.cq ickc gör sin timsi som ^ 
fommcrssadaockförsumclscaff: ?awcrcrgällk 
lan!?ada cfftcr Mätcsmannaordew/ock ur^. > h 

cdii^d..», siraff. GitttthanickcBotoin 
bötcsörhonom^gtswarcnänhan 
ock thct icke t tndh rögdc ock l o».,^ ^ ' 

HäftHion cllcrSordcnjkap „nrart>'^ 
da/ eller färnägoilythc han »redera^ .> < , ̂ »l.k-r 
lan skada och sammaledes bötttherde. sr' 

.i, -. ,-

swarc Herren cllcr Hwsdondm försitt Zolckoin han thcr 
tilfinncsbrotzligh. 

Tll thct ficrdc och tlllgunde/ Wll All^ 
mogcntSokncncllcrHSradct föra Gästgtswarcn något 
til Salu (och Platzcn intct är mcdh '^tad^cllcr fläcks 
zriihcctförscdd) som kan til thc srcmmandcs förtäring 
och 'sordcnskapbchöfwakan/sädantaltskalwaraförthm 
lille?ullenoch5icrt>scn som t Städcrnc tagcs/ aldclcs 
fritt/doch skal här mcdh olaga Landzköp och annan Kö
penskap tnlttivaratillätit/w»darc/ä.« nn mäldt är. 

Tll thct ftmptc ocb tlugmidc / Ängen 
wariförlofwat a Landn/pä twä Mi,l uärGäslgisivarcn 
at säliaÖöl/ Win cllcr Brännclr»» / vtl a» siande thct 
^'ästglftrarm allcna til/ vthan rhcmähl/ som l thcn >o/» 
och »zpunctärcbcskrcffnc. 

Tll thct sicttc och tlllgundc/ Pä thct thcn 
lrägfarante ma sa myck>t bättre dliswa tient och päach-
ta» vchGäsigifwarensielffblifwa dchällm: Tncfftcrlätc 

h.onon, nädigsl ährliqcn til thct rmgcsic fyra Drän> 
giarsri<cförV,h,rr.ffni..gcn. 

.. khctsillcndcochtlltgllildc/Mcll hwar 
sa händc ac aiucn fyra Drängiar Mtct giordc tilfyllcst/ 
m hälla Gäs.gtwarrn skadclöös: Sä >kal Wägc - och 
vasa crnc tillöka mcdh Landzhöffdingcn/ 
^'ugdcn ock Lagläsarcn thct mäta, ock honom thcras 
lcnusock 'sörskriffcm^inttvcla/tähonom skal cfftcr 
tarswcii ccktlidcrncödcftaffcnhct skccnöycocl»ciit,alon. 
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Til ckct ottmidc ochttugundc/ thct stal 
ochtiw^riomoch cnom sörbndttwara/at tnlda 0'^„a>s-
warc.is Lego-cllcr Licniichion anten hemma cllcr airägh 
siadoc/eller thcm t>vmga/at göra något som sigh ickc l er 
cllcrtkcrasHivsbondctilstädlcr: Lhcn thttösircrnin 
nes at göra han böte thcrsörc tnbbelt. som sör itt annat 

Dl thct lmotldc ocb tmqundci 7Vls wclc och i 
härmcdlagaocbanama säGästgiswarm »omhans>'n 
s.ro Barn Vgcsolck H«rs och Hem rörltgitocon'rl.̂  
vth. Här Konung;l.gchägn snthochför^arsörn. >o 
ochosörrät sa at choo honom/ cllcr thcm nago» na» 
samblighcct ttlsogar thcn samme stal thct ur.m , . 
SweriaeSLaghomsavatttwLldzwälkarcolb Konung 
lige ^örbudz^strerträdaresörmäleS/lndaoch v>itcrg>-

terffnsirlt ochR'artSccr-t 
sättlalattt. v-rum Stockholm dm l.oa°dr.» ̂ yri->^ 
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