
III. 

Hwadh Mfiimrööhl anlanger/sa haller Hans Kongl. Maylk.ftia-

ligt/ at dhm som det ktöper til Huuschehoff / antingen i Stockholni ellcr 

aildre Stader i Rijkcl/glfwcr sör EenTullila atta öre SölfwerMyndt/ 

Aör Ett Aaat Tijo öre SölfwerMynt wal förståendes / at Kiöparenoch: 

^Wipmars Borgaren/denne ^ccijsmajke betala. 

Fördenstuldh stal den som något Wchmars öhl wil köpa/ för an han 

deddaffhemcar/tagapa ^ceijLCammaren Iedel/och dar klart görasoo 

sulnmar någon detta motwilligtwtzs/ wari dedh Straff vnderkasiat/som 

dar oswan tll finnes S^eciiieerar, och demle ^ccijz ^?rdnMgsör-

Mähler. 
Dl yttermehra wi§o / är detta medh Hans Kongl. Maytz. War aller^ 

nadigste Konungz och Herres 5ccrec och Vnderstrifftbekrafftat. 

lumGiötheborg/ den 165S. 

ngl. May 

tll Gwcrtge 
Wcir Allcrnätigftc Koiimigz och Herres 

rdmngh oS i 

Vfwcr thm fördubblade Slachtaw 

^ccijsen^ 

Tryckt t Stockholm hoos Hmrtch Kcyscr/ 
Ähr 1658. 



Kongl. May:' 

Wär Nädigstc Koniiiig; och Herres 

^rdnmgh och 

Ofwer thcn Fördubblade Slachtarc-
^ccijsen. 

I 

Ethcnftund Aails Kongl. May:" är 
sörorsakadh cfftcr Rljkstns StäiiderS / soni pä 
fidsthäldne Ntjkö dagh ̂ nno i s s 5. woro nlsam^ 
man / enhälligt beivilning / at til mehra richtig-

de Slachcarc ^ccijsenz othfordran och crleggiande pchi 
StadzPo» tcrne/och Hans Kongl. May:" wal hafwerför-
nninn,it/at be:" ondersleffmästär föröswat ithen son, är ta
gen affhwadtilHuusbehoffär siachrat i Hwarföre hafwer 
>?ans Kongl. May. ° )?ädigst godt ftinnit / sä för oswaneal, 
de orsak/ som och clliest andra coni'icjer,noner, Z synnerhcct 
effterisielftva Gtad^portcrne och Siötnllerne icke iväl kan 
ftilltas isrän hwart annat/ hivad som stal slachtas til Hlins» 
behost och hivad til Salu anwendes, Allenast lära taga chen 
^cciiien I beiii:" Portiillar och SlööTnllar / som gär aff 
Slachtcrt» til Hunsbehoost/och chen andre som kallas Kiöt» 
Uichigiare^ccijlen, läta beroo > för thetta wanlige^rdning/ 
Kat chen/ sä här estter/ soni har til/tages »lär Köttet försältes/ 
l^ch aff Kötlinqnglarcnc vthiväges. 

A Y Althc»^ 



II. 

All chen Boskap som införes t »ägo» 
Stadh/at förtäras/ehwem han ochärnlhörigh/ stal strar 
esster lille? ullen för^ccijszz. 

III. 

Mn föres Boffapen genast genom i?ta^ 
den/ochbliftrer che, ickeförtärdh/ tä stal han för thcnne 
cijzwara btsnadh/dochltjkwäl/ sör richtighcctz stnl/ strar 
ther »it Zullen/hwangtttomhan inkommer/ tages ^evell/ 
ochthen wijjaswkdhpchförstlcn tgm/wedh thcn Tl»Ucn hatt 
föres igenom/ eller förby. 

IV. 

Pä thet nu thet som tll 5alu föres/ ma effter 
^iikzpagcheslutzmnehäld/ fä försccijlzz, at ^ccijsen aw 
kominer päKiöparen och icke pä Sälliarcn/sä stal Bosta> 
pen hällas wedh Stad^orten vthiecn affstängd Gärdh/ 
til thest han falies/ och Kiöparcn tä kan för honom strar äc 
cijscnciläggia. 

V. 

Wll oHGaltarenslti^ strar/^ccijsen betala/ 
och chc» 'cdan affNöparcn Igen taga/jkmwäl föra/ eller föra 
läta sin Bostap tn t tz?taden / hwart hononi lyster/ tä ständc 
thct honom fntt/och stal thethononi fcdan ̂ c<7,j5enerlagdcr/ 
är linet wägras. Och Pä thet at ingen twist eller Stridh/ 
dan >nä körorsakas emellan kiöparcn och fäluu en/ ?y 
gas och sörordnav härmedh /atastallBostap / som nl koii»> 

ellerSiötulicn/ vp, a ^chrercra/ 
tar/bcwij-a stal/ och dem: 7^^ ^ , ^ct) wardrr be-
förfnnnnar nogon thctta nu'dlnu!g. Y ^ sanuua 

stagenthethanvcha^c^ 
Boftapiörbrucc., r.! <rc!k.>itcs.Ko>'gl.^,ay.. cy 

Tnllbetientt och besiagaren- ̂  ^ 

H hanka,nvara 
ligewillie/atnär 

.-..>'^>>.1 / for,aldcr/hwa^reär^:b^o.i:^iPa^^n^^'^ 
nägon si. ledes anlenver/ foiN hastvcr ^l^pt^t f 
then fam.ua tä tillätes / pä rhesi bcgiäran ock deh g 
hatta,>dc/cuiootnvyachtighT'uderpaittlc>^^^' 
eller föra läta / Bostapen til Stat;/oä) ^ ^ ' / 
ko m b s t e n / o c h  n ä r  b e m : > - V o s t a p  ä r  l ö r y t - r a t h / s i n  P  u m .  
derböhrllgenätcrlösa. Dock»stalchern>cdy'cttftcc''ag.t 
motwliligt opstoft/ eller sördröyante / w,th! o, lttst tn I-'' 
ten om sä kan pröfwaö/ wara föröftvat» 

VII. 

^axan pa thet soiN t Stadzporterne och 
wcdl) Eiölttllerne ^ccijlzz til Huuöbehoss/ är ti cimc scm 

töller! .... 
A >q Afl 



Aff l. Gödh Hre - , - 17. ör Söls.Myne 
i. Annan O>e - - - l4.ör 
1. Koo - - 8.ör 
i. StumcllcrOwiga - - 6.ör 
i. Kalff - - - Ziör 
t .  F a l r  - - - - -  t ^ . ö r  
1. Back - i ? ^ör 
i« Gicch - -- -- »^ör 
1. 4amb - -- i.ör 
i. Kiedh - - , ,.öt 
1. GannnaltSwijn < 6.ör 

VngtSwljn - z.ör 
?. Grije - ^örSölfMynt. 

Vill. 

Emedan sonibllge läta sin Bostap slach^ 
ta6vthptjLal?det/ochKiöttet fckfft mförcs t Sttwcme/ sä 
är Mgt/och wil Hans KonglMayttt nädtgst/ataf slidant 
tlysiachtat och färfft Klöt/antlttgen thctSiöledes cllcrLmw^ 
wägm l>vrcs/ Mrt wcdh n?kombstm.'^cchfcn erkigguw 
Mnbl. 

Iff I. ^i^-lb.Ore eller Nöchekiött -- l« öre Eölf. Mynt. 
1. ^ch-lb.SwijneKiött eller Fläst - i^öre 
». Fahr - -- - zZ öre 
1. Bäck - - - - i^öre 
1. Gieth - ? - öre 
». ^amb - < - - ».öre 
». K illa - - ^ - ?. öre 
1. Kalff - - - z. öre 
». Gammalt Swtjn - - 6. öre 
i VngcSwijn - - ^ öre 
». Grtjs . - - - i öre 

t. Sxe - t 5 
k. Koo -- - -
k Smut eller Owiga -

IX. 

»4. öre 
8. öre 
6. öre 

Sammaledes alt thet som wexcr i Sta-
bm/antcn thet slachtaS til Hmisbchoff/ cller til Eohlu / s<j 
böhr thet anMwas ochwedhsltlc!>tandclö! 
i sa Militto/ at slachcas thet tll Huusbehost tä gi!wcs lhcr 
aff/ som »läst förr är bcrördt / Mt» slachras thcr til 
>u/tä stal ther afi/ Först/ Til Hiiusbchoff/ och scdan/,om 
affalta»nat/thct tilSahlu flachraS i <5lachtawowKl0t, 
mckiglmcBodcrnc / Kiötmchlglarc^ccijscn til Sahlu dc-
talas/ som sölicr: 

Zö» I. Kalff 
l. Mar -
I. Bäck -
i. Gieth -
l. ̂anch -
». Killa -
»»GamnlaltSwrjl^ 
t. VngtSwrjn 
k. Grijs ' -
l. ̂ ch-lb. Qxckiött 
k- -LiM. Swqncklött 

r. öre Sölswermyne. 
u öre 
»«öre 
1. öve 
». öre 
t. öre 
T. öre 
?. öre 
^.öre 
i^öre 
2. öreSMcrmynt. 

Thcn bffnge ^c6jscn, som har tckc ar 
förmält/och lckc cgcntcllgci, lciidcr til thci, fördubliladcSlach-
tare^ccijlen) stal rättas csftcr thcit Oi'd>ll»gh och i 2X2/ 

sou» 



soin apzrr/ öftvcr^ccijlenaffHans Kongl. Mayst. ^ t'th-
gängen och Lontirinerzr. Til yttermchra wisto är thet, 
ra medh Hans Kongl. May:tz »vär allcrnädtgfte Konnilgz 
och Herres 5ecrerochVndcrflrlsttbrkräffrat/^umGö, 
thcborg thcn 12. >In.i658. tll Swcrlge 

Wär Allcrnädigste Konung; och Herres 

Yrdnmg och i ̂ x ̂  

^fwcr QwnrnTullm/ Efftcrthet Afffiedh 
som sids» päRykzdagen Ähr 1655/ aff samptligeRtjb 

sens Ständer/ är/ cher öswer Slutit och 
författat. 


