
te il^sUfeifter/h.illiid^wiidtfbKrandc handd^r öfwct/ ac 
denne Stadga mä ratt warda tagen täckt och effcerkommtn/sampt dce 
öjsngc effrerlesivandes hwadh harvthi bliver godt flmnit/bcf.>!t/ pabudit 
och clautulcrac, satart hwar ochctläratviidwtjka ÄZ.7rhänchd och 
onäde. Til Yttermera wljsoar detta medh Wart Kongl. 5ccrcr och 
War Hö^ihrade älsteltge Kare Fnv Moders/fampc dce andre Warc 
och WanRttkes res^cQivcIörmyndareö ochRcgenngs / Vndw 
ftnfttbekraffladt. Oacum Stockholm den^. Öcccmb. ^n.i66o. 

??ec1cvc Zlconor^. 

M 

Der Brahe/ Gltstaft Baner/ Karl^ltfiafi Wra»' 
Gr«fv< al ^. Marschens ställe. <?l/ S. R« 

^cnu; (Izbriel ve l.2 Q-räic, Qul>avu5 
s. «.C"q^r . tA.StatNmsiarntt^ 

Pä tdc Ärcndcr soin aft WDW 

^.L.xcelt. EerVfwerAtät-
hallaren/ttllljka mcdh Borgcmäjtarc och 

Rädh t thcsse daghar äre besiutne / och pä allmenne ^ ̂  
^ijdstuswu dcn lo. kkij i66l.p^ 

blicer-äe. . ,. 
l ' 

lMedan som befinns at then helsosamme 
' intention 0M luli>ticn5 tll^örll^c scjmi-

nilitztion icke ntltter aldeles sm effeA» 
vthan <jthstil!ig< Mij)bn»t emoot/och öf« 
wer tym tilförettnc fattade Qrd»nng in-

rma <yärgodt funnit och heleftvat/at samma Örd« 
l^al ̂  )^ys öftversees/ förbättras/och hwanom och 

enom tU rätkclsc trycktas och publicera!. 
. SainmalcdkS til ae betaga che stoora nnstbnit 

och bckc'sittlngar/p^ Trooloffnuigar Bröllop/Barns, 
ool, Hnrmcgijngar/ Begraffningar ochKlädedräch, 
tcr/ al c uä^ie nyttlgc ordnmaar conciperz^c och för, 
fattatc/hwlikc mrdh rhct första publicera» skola. 
» Kyrckionies nchtlge ochährlige räken, 

, hospitals ordnmg/ och che Fan», 
l>a> t>ndcrhald/ är ock t U>ka inätto c» godh 

attjlawtalold/ wrjdasigh för thoma ttjpen haftver 

4» < hrt bliver ock tllsagdt nu son» tllförame/ at 
A ^ i^ci» 

t 



tngcn vndcrstär sigh at träda t annat Giffte/ sött än 
han smc barn / oni han nägracgcr/ tilbörligcn affwit-
trat haftver. 

5. Iccm at thc son» yägra Förmyndcrstaper sigh 
pppätagit haftva/ tbet samma tungöra förBorgmä, 
stare och Rädh/ och sedan smc räkmstaper ährligen aff-
läggia. 

6. ^hetbliftrcrockhärmcdhäthwarnatatthesom 
Tcstammtcr och conr^cr ärc snmadc at vprätta/thct 
samma til stöne försätrmg göra mcdh d/ot,rio och wit< 
nm/ säsoni ock scdan läta thct i S tadzcns ?rotocoll an, 
tcknas/ochaff thm somwcvcrbör tfftcr krjvil-Zicrn-» 
lydclsc/ve^iiicen»^ 

7. >>wdclsidcclningcn fan intct vphäftvas / mcn 
tha- nägot är cmcpan thct ma ctlcr thct «,dra Gillct at 
jämka/thtt w«l OftvcrStäthällarm medhBorgmä» 
fiarc ocb:X'ädh förhöra/och cfftcr billighcttmaffhiclpa. 

8. Huru chc Frcmmandc här i Stadcn handla/ 
och sigh förhälta stolt / thcr öfwcr ckr m ordning för 
thctta giord/ htvilkm ä nyo bliftvcr öftrcrscdd/ ocb thcm 
frcmandoni k kl rättclsc mcdh thctaldraförsta pubkiceszr. 

9. Vth» htvar Zocieret och Gille / böra tllföror, 
dnadc ^lld^män ord Bnsittiarc wärda sigh om thct 
som thcrae mitcu^ion «thr icc 41, othaiftrni kl > >« t>l' 
bmdcr / t ftmncrhoct at thc »om ftghttlKöpmstap »rcle 
bcaiftva lära thc,» vthaffbtgysmcbcn/och incct antagcS 
i thm 5oci«r«t, Nicdy inindre th« haftva ticnt hoos en 
äbrligh Köpman t 6.ähr/ ochwarlt hans Acdcrlag»< 
Siv," <!. äb,/ och ställa borgcu för sigh str»a än ev< 
thcr til aiuagas. »o. 

is. Thc stola ock haftva grann vpsicbt/ vppächn 
soiu cmoot >ianvclstoralnznrlen och fördcclning pccce. 
rzz, och när t lic thct förmmmain för BorgiNäst.och pä 
FrachtCannnarm anglftva / bcfynncrligh om ficrd v-
thi Köpcustapm / falst Äln / Äiääl och Vlcht / och alt 
för obilllgt stcgrandcvthi Wahrurna / lcem at ickcna, 
gon vndcrstär >>gh at dryftva Handcl/ »om ickc hanrcr 
wunnlt Btmrftap/cUcr haftver thcr t»l järdclcs loss och 
tllstchid. 

li. Mcdh Ryssarna mä ingmköpflagha / vthan t 
thm ccdftvornc och bcstältc Tolckcnö nänvarii lckc hcl-
lcr cfftcrlätcs Ryssan,a handla mcdh nägon Frcmman. 
dc/ rller ock Storförstcns Ryssar mcdh thc Swcnste 
Ryssar/ sinicmcllan. 

^ li. ^5!cdh lulKrinZ vppä Määl och Wicht stal 
hällas cfftcr för thctta giordc förordnMg' och bcsynncr-
llgcn cfftcr is?s.ährs Ryk;dagsB<fluth/ och cmc, 
da» öfwcr SpainiciuälmsMätarc ätstillighc klagho-
määl inkomma/sä är thcin ett särdclcs Manccr oför-
falstcligcn at niäta'/ förcftält/ thcr effttr Köparen och 
^ äliarc,, laftva sigh at rätta. 

17. < hcn giordc förordning aff thm Kongl. Rcgc-» 
ringcn 1677. om Bräniicwcdcr soin aukommcr / och 
bör wara Kastcwcdm 5. mmrtcr/och Bryggttvcdm 6. 
quartcr läng/ bliftvcr här mcdb vprcppat/ och förbudit 
at ingcn köpc nägon wcdh ofanibnadt / och thm som aft 
Brooktjkarc och Wrätiarc ickt är gillat. 

14. Mcdh Höököpct är dm förordning gtord / « 
alt ankommande Höö/ mättc vthi lvnsc krömr Darmcr 

A t, och 



ochSkryndor mätas affthertil satte Mätare/och cff, 
ter Ven ordnmg affTrycket är vthgängcn/fön än nägon 
vndcrstär sigh nägot Höö at köpa eller sälla. 

»5. Intet Skepp som affgär / mä köpa och lntagha 
meera Wedh/än thct tll bränning pppä reesannödtorff-
Ngt bchöftver. 

is. Hökarna stola wara plichtigc at flrstriftva el, 
lersieiftvereesa och handla pä the Orter hwadanKött/ 
FistochV i6lu-IiePcr;cdler tomma/och intct allena ltjta 
pä thct som til Brygglan antommer/hwar the Mttt sto-
le haftva loff nägra sädana pcrzcdlcr pä /o. dacharS 
n»dh at vpköpa/ förr än StadzcnsInwänarc til sitt 
hwpbchoff/ sigh provlLnter-t haftva. 

>7. WMchandlarc/ stolc ock »vara plichttgc/ak rät
ta sigh cfftcr för.a giordc Ordning/ och imct haftva 
Rcmst och Franft Wijn i m Källare tilhopa / eller nä, 
got vpköpa eller <äl»a/ sört än thet affStadzcns 
peöftvare pröftvat/ och aff:^v ädet Iaxer,t wardcr/ och 

päKällaredören anstaghcn. 
is. Alla the som TrnggiarcÄnibctct wilia drljftva/ 

stolc »är ansagt bliftvcr anglftva s,gh hovs Borgn>ä> 
l^re och / och sigh cfftcr gwrd Ordning rätta/ 
tngalimdasädandcs nägotOölkamittauls ickc hcllcr 
w«l>b < miiior/fön än chct pröftvat och c->»en>cw«n-dcr. 

19. mgm stal vndcrstä s^ch at idka nägot 
gcry til^ahlu /mcdhmindrc b.n, thcr til lossoch 
st»ind haswcr/och sigh mcdh ̂ ccisen affilttmt. ., 

io. ^ainwalcde«st»lc ock alle tkcanqiftra sia^ 
wm ̂ rögerm l> cuka »vela/ och hälla sigh effttr vpräe^ 

d, Ordnw»/ ^ 

portarna/at vpköpa thet,om til ̂  "/^^lcr 
lcker alla Wahror först komma kil . 

I ftola thc haftva loff at löpa krmg<Otadcn och' >n,c 
so.n här ^ 

st,ar< ochMäiiglcrstor / stal mänadtlighmw». -» 
vprättas / thcr cfftcr thc Mdh straff tilgörandcs >"ic 

sigh inställa för Stäthällarcn och Borgmästarc och 
Rädh / vpwtjsa sme Skräck / och hwad thc ch" w.dh 
haftva at pämnma thcr pä thc ett rämvljst chNagh 
stolc haftva nl ataOvänta. 

25. Thc ftolc ock wara förpUchtadc" mläggta 
cn billigh i »xz pci alt arbctc/ hwäkcn stal bUftva östvcr-
scdd/och hwariom och mon, til rättclsc pudUccr-r. 

16. Säson, vthl thcras AmbctesSkräcr sorniä-
l«S/ at thct cn Mästarc»»l cn wist dagh loftvar ctt al l ^ 
tt fcrdigt/och thcr uit«t hällcr/stal böta för ywar dagh 
han sm loftvcnöftvcrträdcr/mdalcr/altsä bliftvcr «am« 
maOroning b är incdh vprcppat/och thcm som thct wtd» 
tommcr/förcstalt. !7.Emc. 



17. Emedan ock» befinms/at mängen intet wil be
möda sigh / eller blyes at föra den för rätta/ som emoot 
^zxzn och flljta Ordningar bryter / ty är godt fnnnnit 
ock» befl'.ltlt/ at när nägon giswcr Saken an för Stadz, 
filc>Ien mcdh gode skäl och tvltnen/ s<t stal fitczlcn wa, 
ra styldigh at vthföra Saten/och cheraff nnua Mälft, 
äganderätten. 

is. Säsom alla andra Saker/ som öftver billig, 
heeteti stegras/ock nägon dyrheet förorsaka/ bliftva tz-
xcrzäe, altsä stolc ock Apoteken t Staden besichtigas/ 
och pä theras innehaffde Saker en wistT^x-sättias/ 
»emwäl ock Nledh kicäici, en wlst affhandlmg göras/ 
hwad them för theras möda och arbete medh rätta til, 
kominer. 

Z9. <htt stal t thessa dagar een nogha ransakning 
anställas/ » Stadhen och pä Malmarne at erfara/ 
hwad för Folk l Staden wistas och b,vad Handtcrmg 
tbc brlika/ och the som tä icke tunna bewysa sigh nägon 
ährltgh Handel och toffivppehällc förehaftva / stola 

adenförwtssas ochthe som fädantOnnttigtpart» 
hysa och hcrbergera stoleeffter Lagm straffade bliftva. 

50. ?het bliftver ock äthwarnatoch forbudit/at 
mgen inä ropa/stryka och stuita pä Gatan oni 7?ätter, 
na/sä sraint han fängelse och tilbörlighit straff täncker 
atviidwnka. 

51. Thtt stal icke heller nägon Krög.ire ellerKäl̂  ̂
i^rn«/sälia och vthtappa nägot j^öl/Wyn eller bwarie» 
handa dryck t theras Hw6 och källare/ för chem so»» ther 
f«c,a willa/sed.n» klockmi är 9. flagit/wtd boot 40-^ 

Sä snart nägon ftemmande til Staden an, 
kominer/stal Värden / hoos hwilken han mdragher/ 
sirar pä tyman giftva thet an pä Slottet/ widh boöty 
50. dak och thestförvthan pltchtigh atfwarasor alt ess, 
tertaal; Saminaledes ock när Gästen vthur bandet 

fönttftr.^^stg^^are^awernarc och Fohrmän stole 
förefeesigh mcdh godal-oZementer,<^ ängcr och^r,-
^smcntcr.fampt Hästar ochfordmstap at bcsodraree, 
sande Folck/ rättandes sigh effter then Ordning ähr 
l 6 5 s. chem gtfweii och förestält är. 

?4. T»lStädrens heder ochnödtorfft ärrcwlve-
earat byggiaen anscmllgh kcurie pä ^Mitorget/ther, 
vthi kanco, Packhws/ FrachtochTolag; Kammar / 
tlllyka kan begrrjpas. 

??. Samalcdeo bliftver pä Nonemalm ett Siad, 
zms public Bryggehwsivprättat. 

Irem mättcock ätstilligeBroer t Stadcn la, 
gas och bättras/och Munkcbroohainpnen vprensas. 

?7. ^lllaBräde-ochHööbodar/StallochSwis, 
nchws cffccr föna g»ordc ächwarnnig/ ncdermftvas. 

?S. ^ngcn förc Oreenlighcer i Strömen/Ham, 
bncrna/ widhMurm/pä borget / eller annorstädes i 
Staden/widh u.m.böther. 

at stra Orcenttghcet aff Gatorna / läter 
staden hälla Hästar och Kärw»/ son, dageligm gä om 
kring 'kcm vrämar iHambncn/ thcr orccnlighcctcn 
k.ni laggias ochafföras/ ttlhwiiknibckosmadt hwart 
och ett hwji »Staden gör ett billigt förstott. 

40. Then 



40. Thm som obygdan Tompt haftver/wari sfyldigh 
sielff at byggia/ eller vplara them som bpggia/ cffttr fonigc 
giorde Stavgar ochätbwammgar. 

41. Gatur/ som ännii icke lagdeare / börc mrdh första 
steenläggias/ och the diwpe och brand» Rännesteenarne 
forandras. 

41. Hwar och en hafwe sin Brandredskap ferdigh/ at 
tee och Wiisa kbem som«rhessa daghar ther effcer at ränsaka 
blifwavtbskickade. 

4Z. Thm Brandordning som nyligen fattat och öftver-
sedd är/ skal bliftva bwar och en til rättelse put>licer,r. . 

44. Emedan och Allmänne Mönstring medh thet för
sta bliftver anstält/ fä äthwarnas Bvrgerfkaptt at hälla 
sigh mcdh sineGewähr färdige/ sielyve medh flneGestllex 
och Drengiar pä förordnade n»m och ställt at cowp,rer,. 

4^. All Dobbel/ Termngz och PeningeSpeel/ pä Ga
tur /Torg/ GrändnVHamvner/ ochthn-aff sinkande O-
liudhväKyrckiegärdar/säwäl närGudzkienstm förrättas^ 
somt^esi emellan börändteligenvphöra och affskaffas: Til 
then ända warda alla föräldrar/ Förmnndare/Hwsibön-
der/ Lärcsädrr. Mästare/ och the som haftva östver näghon 
at biuda/ och rada/ här medh alstrarligen formante/ at the 
widh straff tilgbrande som lvr^insnkicn skal förmält bllf' 
wa / hälla Hand ther öfwrr / at theras Barn/ spiller. Le, 
gohion o» Lärepvikar/ ther ifiän affköllcs. . 

46, Ingen är bädon -1 tillätit har 1 Staden ock pä Ma>-
marna ös ohclgaSabbatbrn / antinaen nicdt' Köpande el
ler Sälliande/ medh Mänglery/ <.^öl och BrenneirnnS-
Bodar» vpning/ eller ock mcdh stort stääp och arbeteThen 

sigh bär mioot dristar at qöra/ för, än effter Affw,gän
gen och Kudjtienftm är til ända/ bökhrio. dal. 

SolftvrrMynt. 

k 

Kongl. Ä 

? ̂  ̂  L ^ ' 
Angående kevillon öfwcr sulLriX 

sakcrna. 

K4. OL.I^Xll 


