
" '  ! W  
IZZ!l 

A 

soin Zparr/ ofivtl ̂ ccijlenastHattS KoNgl.Mayst. är Vtĥ  
achigcii och Lontirmerzr. <>l yttc>!»chru jvHo är thct/ 
ra mcdh Hans Ko>'glMay:tz tvär allcrnädigste Koiiluigz 
och Herres 5ecrerochV»derstrlsttbrklMcnt/ ^tumGö^ 
theborg the» iz. ^n.i658-

M 

tll Swcrtgc 
Wär Lillcrnädigste Koin» ig; och Herres 

prdmng och 
Gfwer O.wariiTullcn/ Efftcrthet Nffflcdh 

som lidst pä:>i!lkzdt,gei, >Hr 1655/ ast samptligeRyk-
scns Standcr/ är/ lher öfivcr Slutit och 

författat. 

tryckt i E torkholin hoos Hmrich Keyser / Ähr i6?s. 



s^ongk. My:« ,tl Swmge 
W6r?lllern«jdigsie Kennngz och Herres 

yrdmngh och 
 ̂IMM ̂ 

m/ thcr öswcr flutit och författat. 

M"'!"i"dh Gans Kongl- May:« t 
hastvcr godt funnit / för 

^ . ^muma; S^l>ywer^:ö Sahn,wcrH:s Kongl. Naym seder 
^indcrs fäinb 

Minde Sät̂ chWiikör: >' / Pii 

qa "k ̂  Way:" hafwcr no-

». 

Äl 

A q Wlstby/ 



Wtsiby/Väjierahs/Arbaga/ Örebros/ Zön-
klöplngh/ Klöptng i Gclsingfoch/ Hlldivljkz, 
waldh/ Martcstadh/Larlj tadh/ j^tnktöpmgh/ 
Strängnäe/ Hcrnösandh/ Boräs/ Enektö^ 
pmgh/ Skara/ Waxtö; Förthenstni thc som vthifö, 
reskresiileStader boendes äre/och nägot w>l mahla läta/ha»l 
mchicslgh efter thcinic nästföliande dlNNg reZu ler» 
och ratta/ thcnncdh Hans Kongl. Maysr. allernädigs» läter 
bewända. 

II. 
? herhoos säsom 'Hr 1625/är effterftrefwenl' ->xz godh 

erkmdh/altsa bllswer Hans Kongl.Ä?ayst. widh henneofö» 
andradh/sä at chen/ som nägot i förberörde Städer wil mah^ 
la lcka/han måste gifwa ?!embllgei, 
Af l. Tunna Hwcte . . . lz.öre Sölfwcrinmidt. 

l. Tunna ReenRägh . . S öre. 
1. Tunna Boohtvete . . 6. öre. 
i.Tunlia Äidter . . . 6. öre. 
i. T un. blandat Rägh och Kon» 4. öre. 
'. <uu, ReentKor» . . . ?.öre-
l.Tm». Mlt 5-öre 
1.Tun. HäfteellerBlandkorn 2. öre Sölstvcnnyndl-

III. 

Förthcnstul thm som boor t någon af oj> 
wanflrcffue Städer/och nägotaf förbcmelte5orrcr, tvil 
ta föra t«tQwarn/ellerochmahlabemma op«j Mder--

sie ellerHandawarner/han mäsie gä först pä K.niinia. 
re» i Staden / och thcr anfiya hwad chtt är / ocksacher 
Qwarn rullen tiWa medh Br»ggiare ^ccijlen til Huus-
bchos/ om thec är Malt/tWggia och betala/och cherpästrar 
taga Tullfkrisivarcns Acdel. 

IV. 
^ .^blcs bcnn' EpalttitttiähllNlStadcn/ 

^ wtjsas och opptagav l i>.warnen / och 
^"'̂ löraö medh TlillstG 

V. 

ikal iÄ^Sadel,  vthoni Staden/ tä 
?ede? t ! , c r  ^Pä  ^^. i z -Knmn ia ren /  

! »vissas och lestvercras 1 Etad^ 
'br '̂! ''̂ ^^"^"'vedhätcrkombstcn/ochchen scdan 

motwilligt wljS och 
^ i va rnT . l t t / u ^ ! ' ' ^ "Knmmaren /  och  t he r  
i7rn!n. , , ' ̂  ^ förr än han förer til Qwam/ eller 
i i , l ,  , „ . , I o c h  H a n d a t v a r n  m . c h l /  t h e t  w a r i  

i, .^" »n vtdoiii Staden / och blifwer cher medh be-
^bru^"Ä?! '̂̂  hcela om.fagdc Mähldcn 

^miocl Qlvarncn medh förlohrat/och tbciicn 
^"'yi'k./thesiTullbetitnttochBefö-

»t! ^ rccDptes""" sunmtoch beslagit haswer/ 

VII. 



. VII. 
Hörcs något Möhl cllcr mMjValt t, 

Ii.m.miozbygdcutil Stadz at förtäras/ eller tilHuusbe, 
hi's chcr as stal siraxti Tnllportcn betalas bäde Lille Tul-
lc! > och OwarnTnllen/ sa ock cifthet m.chlne Maltet Brya-

til Huusbehof/tvidh förlusiafalt thct som ssr, 
tli u,' 0tl> icke sottullas/ eller for-accijias/ Hans Kongl. 
d>.a»jr. och Khroiian sampt thc Tttllbcticurc til Ticc-

VIII. 

Hörcs ock nägot af bcmcltc 5ot-rc>-
tll ^turcn /m / <li gtswes attttll strax 

.« ^ ̂  thct mnlii.i Malm/ til-
l ta medh ^ille <ullen, Tlillsiugan wedh Stadsporten/ 
c ler tillätes then hälla pä Playcn mnom til 
thc»' ^panncmählen är sälder/ och tä giswes ther affbc^ 
lnclte^warntull och ^ccijs: Oock/ om Otväder eller nä> 
gon annan syiintiligh och opndjvljkclighOlägenlieetförbiip 
l > » ,?t >. ,iolet eller thct malna d^kaltet icke kuudeatva.^ 
i^llaspä platzen/ til thest thct bliftver förMdt/ a t bcnicltt 
Qwarntiill och ^ccijz ther aft strax kunde crläggias / Tä 

^p '̂ucm.ihlcnäger/ eller fahr »,cdh/ en>otnöV 
a bnql) jvara tMtlt/ btgtswa smh i mc?h 
S panncmählen /och sedan innan otteDaqars lörlorp pan' 
tm iiilek,; K.suiii.ii.^ chet/ ware tä Panten förständi"/ 

'ch A!Q 

IX. 

IX. 
HZcn antcn ̂ tölcdcS cllcr tfrän Landct/ 

sä stoor Summa tilSziu inkomma kan/ af Miöhl och malic 
Malt>at chen nödtvendigt i Staden moste opläggias/ eller 
til andre Orter/ at föryttras ochförfälias bortföras. Tä 
stal ther niedh sä hällas/ at Qwarntullen aftMiöhlet och 
«ff thct ittahlna Maltet/ bäde OtvarnTuIlen och ^ccisscn 
til Hlmsbchoff strar mästc gisivas / och'chcr pä tagaS ?e-
del/och iiäriiogotMiöhl/eller malit Malt äter föres vthur 
Gtadm/ tä fkal honom/som thcthafwcr förttillat/cllcr hans 
^o,n>nil8/ sä myckct aff bägge ätcrgifwas/som thcrpä effter 

'̂ch hans MtdhgtstvaudeGodz vth, 
regera som icke är förtärt i Stadcn/ 

vtyai, ther,frän til andre Orter vchföres och affMes/hwil, 
t sa an sortnllas och försccij^s chcr thct anländer och för, 

^»»Ormiär <ull och ^ccijz vnderkastadh. Ar tlict 
n ^ullttären och then somberöröcSpauue-

,i'.» .1^! koinmer nägon Twist om/ hurn myckit 
bwil/r.» ^^^theaffEtdhsworncMätareftilias/ 
ocs^nvawSpammnchl stolc mäta i tvcdc.böhran-

X. 
Thcn som förcr Vrödh af Bygdcn/ cllcr 

isl ai, andcc Stadcr til Stad, at förtäras / cllcr försälias/ 
^ Ä /, '̂ktcbrödh iz örc affLOlb./ om thct cl-

tv. ^ ' Tlinuor inpackat/ för ccn Tunna 
w l?^>" '̂-'l'wc.".y.idt/ för RäghBrödh i. öre 
Mmdt ^ '' '̂ighBrödh 4. öre Sölslrer-

XI. 



XI. 
Förer någon tfrän Bygden nägraDryc, 

kcrhan stal giftva affLcnTunna^öl z.öreSölswer>nynt/ 
Cen Tunna Swaghööl l. öre/ Een Tuuua OölAnckia?. 
öre/ EenTunna Gpijsööl ^ öre/och för 6. Kannor Brän< 
ncwtj» 4 öreSölfivennyndt. 

Til ytterinehra wisto/ ar chttta mcdh Hans Kongl. 
Mtz: war allcrnädigsttKonuttgzochHcrrcsSecrcrochBn, 
dcrstrlfst bekrästtadt. ^ctum Giöthcborg then 12. May/ 

Gweriges Rijkes Ständers 

K S - 5 V V T /  

Aom ass töem möäWgm gtsr 

des/ pä then atlmenne ?Wzdagh/som 
höll) i Göthcborg then I. î Iarli) Ähr zs6o. 

Göthkborg/ 

Tryckt hoosAmmid Grefwe-


