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Mmcdt) Glid; Nä-
Dt / StvMgeS/ 
thtjS od) Wenges Äo# 

M nungh o* Ärftnrsie / 
j0(oorfurf« til Sm# 

________ lonft)/ Htttigh v'ht 
0f4tic f Eftlandh / 

Mflandh/ Karelen / Brehme» Vehrdcn/ Ele-lim 
Pommern/ Kossuben och Wenden/Fnrste til Rü-
gkti / >itrrt cfiutr Ingermanl.mdh och Wißmar » 
•fc4 ott pfaltzgrchvt widh Rhein t Bevern / til ©tu 

och Berg.,, Htrtlgh / it. ©töre tnttrrli-
^/«/^mWdr hög'ährade FrnMover/ hennes 

Chriltina. MW pthi theß Rege-
mt»il?tl,PH/o*aff6ttt,7.DCccmbr. Ähr 1644/ lätet 

"hämma och.'M'ff.'-heckh-
flilliged?nßbruut och öfwerflödiahcter/ fouichuml# 
den hoos Nidders?.,pet och Adelen här i RAeevchi 
eichftilügc tingh/ och fjrbcks widh theraö 5rolofmn-
gar/Bröllop/Barndoop/ Iordefärder/ ochondrc 



cffter förberorde Rtdderflapctz och Jdclens imbttdd» 
nigeanhällande/wibhden Rijkzdagm / fom höltz Ähr 
16Ö4/ hafive ofwansireffne Stadga öfwerftdt och för-
nyat/cffltr somthmfammagenom Ttsdcrnas ombyte 
war kommen vhr bruk/ och clieft ii4goii förbättringh 
sy'ttcs behöfwa j 2lltf4 hade Wlj wäl förmodat khet 
ecn stidan tv4r Förordningh / fom Wtjaft ettnädigt bo 
wdghemootRibbtrfkapet och Adelen/til heelaSt4n-
bets/ och hwars och cens theraff i fynnerhcet/gagn och 
ftonia och csttcr chcras egen ästundan göra mande/ 
stulle hafft thet effcertryck fom W4r n4dige wilie och 
theras plickt fampt wälfarvh medb ffiuhl fordrade/ 
hwarföre wijock haftre warltförorfakade/at tridhdfii 
11» wälhäldne Mzdagh/ ställa fädant Rtdderstapct 
och ClCrlmför Cgotifu/ tpt tljct ork jielffhafwa ige» 
tiiccii i vill t Cft Mij:hagh nl thet fom rni och annan 
hwar för figh brutct och nnßhanblat/ chci pchiiniai, 
sitt eget bästa och Walst4ndhnoghfampt betrachtat/ 
och 4ter äffCst underd4nigst begeärt/ thet Wltirillc 
ldtitOfh7?4ber behaga thc päminnelfcr fom ihr habe 
funnit nödige widh förctaldr Stadga at giöra/ i.ii»' 
will chem fammc »enipte fu lftva Stadgan 4 uro fdtW 
Mft W4rt Konnng;Iigc P4bndh fmi rfw och stadfästa. 
? hetta haftveWit tag» i nådigt bct.wckt.uide/ ocb 
emedan Weintet heller f«/ än at ni^er Wärt Rege« 
meine alle fördärstvelige Oordningar >n4ge knnna 

dä>»' 

dämpas / och i thcsi ställe hivar och cm blipva waandh 
och hällen til ecn Lhrbahr eparfamheet/ fom alle rätt- / 7 • 
sinnige i Wcrlbm hafwa hofft lust och behagh til / och 
affhwilkenthe Land och Ryken som sigh theron« hafiva 
beflijtat/ etil fynncrligh krafft och wälgängh alttjdy 
befunnit/ thy hafwe WD berörde RiddersZapetS och 
Adelens underdånige anfökningh och giorde p4ininnel> 
fcr I4fet f4 niycket Heller kouima hoos i^f-inädigt an« 
feende/ fom Wi) hafwe ivivh theras öfiverl.iggianbe 
fedt och förspordt thein tväl tvara fattade och inrättade 
til förcfkrestne i»4hl/ fi5rtl;eii|?ull WÜ och them fammc 
tilthen fön ige Stadgan fogat/ och Henne nu fäledeS 
förnyat/ fom sielfwa pwiitcrnc, the härcjficr föllia/ 
thethwaromfigh i,meh4lla ochformä. 

_ f. 
Aär Troloffiiingarfffje emillan ihr Der« 

^ttcr fom Are <if| RlbderiT.ipct och 2idclii' hivad che 
'Ree pä randct eller i Stäverne/ ffoiv alla Giästebudb 
wara fSrbndnc och trtc flcre (hrr .vara tilstädeS än 
Föräwrarm/ cUcrihr fom i Föräldrars ställe och g.mo-
"u'" 6te/ medh fyraWitnen/ ttvä ähwarthcrasy-
dan! Och s?alwibh samma Aift medh oII extraordi-
narie omkostnadh liinehällas / och t ht bildne ksfter för-
rättadhTrolostnmgh omche» st-er i Staben/ strart 

. fkilias'4th/ men pä bandet/ fedan tht mätteligen/ 
»tHan »4gon öfiverfiödh / Are traderade. ^<Öt nä-
gon häremoot och »iöi re Gätlebudh anställer/ böte tre-
hundrade Daler SölfwerMnt. !.Widh 



Widhsielfwa Mkope»/Maa«e^c dhstuWi-
awällar/ fort» mcdh preccß ochGästehndh anst.ul.is/ 
„iöcUs war« lörbuvne / fa 'StMruc / fom pd L?andz-
byadtttj S<o<u ort tfitcr Äröiiopenalk Hnnkom-
nie» fom mcdh G.iftctiidh pläga fkee: Giör n4gon hak 
emoot böte sammaledes zoo.Dal.r SUjwuuiynt, 

1  i l l .  '• * 
När n4gons Röders och Adelsmans Bröllop 

Wgrver auftälti n4gon Stadh / it)4 tM Brudgttm-
mcn fii wäl fom Gasterm othan n4gon p>oc.ß/ p. ang 
eiler pnihl/ sigh p4 stclfwa Bröllops Dugc» "cht 
Beudhufce installa /'och watt 'hcn olcedh alldeles här-
cffteraffstaffat/fit samlas p4 MqweUen orfuraäe-
ras / fem für thttta fiicdk Ar i Od) ftoia ännu fastmehr 
alle Haler, Convcntcr och Samankomster/fom hafwa 
war« wfihm förvlh at anställas och for öftras - har-
mcCh hämmade och förhuvm tvara. W'dh fichwa 
Bröllops atien flalhwar och een sigh bestyta alt onyt
tig 1).4hlochstad-lighbekostnadh at siy-chundw«-
ka- Ock Halingen hafN'a t,lst4ndhat buidaflereGS-
rttt'tj» ..ug» Paar / Man > ort) Quinfolck «lhopa/ 
Lnipt eiArftc» medh inräknadt / widh?oo, Daler 
SölftrcrMynts Bölcr til giöeandes ther n4gon 
thetta wlßc tahlet ölwcrträda |M!</ mm »hcr»"^ 
IL wr od>-«IMfh« « W<; Do« Mch-'«« 
eller W«lr högtährada LisMgckäre FriModrr^^ 

1 

bcwijsa n4gon thcn 7?4dcu at wm therhooS/th4 wdd 
od) högben,eltewär FrliModcrs ,,nvhasu'amc fo.lc 
ickewara chcrunv-r begripet. Trompricr/ 
Musikanter rffterlätes och at brukas cM ccus bchag 
och ämne/sampt til st4ndets Hedck od) ^ ̂  
dclse r Od)fckfom dcnowahnan mehr ochmch. vhis/ 
t» bcmeltc Gäster drölja alt för länge oswer henciiitag-
de Stunden medh sm sammankomst/ sa wäl i l mh p 
fom andre Samqwämmer, Sä wele IW 
lvarligcn binde/ at få fiflint Bröllops auen flaute 
om Äfftonen/thet che fom bndne äre/härcffcr tue Hr< 

dröiia at inställa s,gh längre än til Klockan SM om bo 
rnelte Affton / at Gästebudet 11)4 kan ang4/ jämwäl 
ehytil fölte igodhtljdh omMttenwaraändat ; Sam-
malcdes ther thet flirr om Middagen / ("4 bor thet b4dt 
tvidh sagda» stund begynnas/ s4|om och wara öftrer-
stätt och ändat i rättan ttjdh i 04 at hela Brölops a-
ften p4 en allcnaDagh förrättat blifwer/antycn Glaft 
wen kastas cllcr ickc. >lwadh ficlfwa Tradtamenternc 
ang4r/ f4m4ge wäl GästernetStäderne/ sedan alla 
Ceremonier äre förbis / medh Wljn och andra Drycker 
bestänkias/ icke til öfwerflödh och dryckenskap / vthan 
ttlenm4ttelighochhöflig Lust/hwarwidh och Confeö: 
«ffterl4tet blistver/allenast och'emedan dherUthinnan 
ttt märckeligit mißbruk p4 n4gon ttjdh är vpkommct / s4 
tit i stället mau hade mene bespara omkostnadt ntedh 
iheß tlUätandc Pthan Maatrcdningh/s4 förniiner mau 

ogiär-



ogtdrna/atnugemenligm (herpd fast iNthrabtkostas/ 
dn (liest (ii mdttdigh Mdlttjdh bdt>< medh Maat och 
Confed borvt koinma tilstdendcs; Hwarföre tV(lc Mj 
Nddigst hafwa bcfallat/ at hwar och m stal medh fddan 
öfwrrstödh aldeles innehdlla/ btlima sigh astniedcl« 
mdttigt Confeét pd @Mlar eller Korgar/dock icfr Py-> 
ramidwljö lagdt/ Och fdUiW alle Marcipaner mcdh 
Däckor och schdtßer/ sampt annat kostbahrt Confcti 
ldtablifwaaffstaffat. Gör ndgonhdmnoot bött/am« 
mal(d(S JOO. Dalrr SölfwerMym, 

IV, 
Ä i?and(t thcr ndgon wil göra Bröllop pd stil 

GdrD/ (»icdan Gdstcrm th(r en annorlunda kunna mö-
tas dfh ochau pd Hwswdrdens omkostnad/ochBrud^ 
glimmen icke ivdl kan vndwyta Dagcn för Bröllopet 
at komina in widh (foem Gästerna begynna sanilaS/ 
thd stdiiP( honom sritt och saaklöst at inrtjda dkr sahra/ 
som han bäst gittrr/iuedh sine Wdnner och Wienare/ 
dock skal han vndwljka all sdsdngoinkostnadhi S(da» 
md och Hwswdrdoi spijj'a Gdsternelthe och theri lyra 
mdtto som I Stdderne icke öfwcr ^iugu Paar stola bin' 
das) pd Mögwdllcn medenorämasieMdltydhpthaN 
Confeti och Drnckenssap. Sd stal ty heller Br»^ 
glimmen eller BrudM dm Afftonen wara tilstddcs' 
Lag«/och mindre han sdfom Brudglininx eller hc"> ' 
Brudhstrudh infördh warda. HchstolapdmDaK 
alla KyrcklO < och (indra Ceremonier thrr warda M1* 

rättad(/och tnessttrGästernctilMdltijdzbehdllneoch i A 
traderade,Pock vlhan öswtrflödh/sampt M(dh sddant ' ' 
Onke<I som i dhm nast söregdmde Artickelen dr be* 
ndmbt/sdsorn och vthan Schdeßer. Men stalle Gd» 
sterne du öftrer then Dagen qwar bliswa / sd md (het 
wdlstee/ sampttheaff HnuSwdrden traderas, dock 
medhtidnlighmdtteligheet/ (il (Heß the dre färdige at 
resa thddan. *5 hen hdremoor bryter haswe förwdr, 
kat?oo. Daler SölswcrMynt. 

v. 
Sdjpm i förndmde/ Wdr högtdhrade ZruMo# 

dcrs/ Drokliililgh Chriitmx Stadga a is Ahr 1644/ 
och i chtfjfhlcnde pund/dr om RtdderstapeS och Ad» 
1(1,3 Morgongdftvor tvdl och »ndrckeligm til @tdit# 
dtts bdstawordet förordnat/ thct och Hdr til for rett 
Viigh hdllet dr /idmtvdlhdrefitcrilijfa mdtto obroftli* 
gcn hdUas och effttrltfwae stal/vch lrjkawdl scdcrmch. 
ra förnlmmcs ecc sddant Mißbrnukwara (herwcdhin. 
ritat/ at somligt understd stghstelstvaMorgonadf. 
wan öfwer Ordmngm förhöyia / somblige och under 
)?ampn aff(en förbdttring stdnckia (en stoor Post t re-
va Pmningar som the ftelff icke dga / dier och medh 
hela I m Sgendomb betala funno: Altsd pdbindr Wtj 
Ännualswarligm at hwar och m tager widh Morgon« 
gdswors vthfdstande the( mdt( i ack(/ som berörde 
ptnndepunti iimehdller/oeh (hedngaledcs öftverstri« 
ta/ effter som Wtj och förthenflul thm icke ldngt sc« 
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bdti opkomne och fi kallade Förbättrtngcn/härmcdh al-» 
Vclcs förbiude och aWaffe/ fäatthcruägougiörhär 
emoot/ amiiigcnglftvcrhögrc Morgo»gäfwa/ eller 
och lägger förbättringen thcr til/thä stalthcns Arfwin-
gc icke wara förbunden thet at hälla/ vthan bliftva fä 
wäl för östverflättet affMorgongäfwan/ fom Förbät-
ttingcn aldclcs förstont och frtjkiändh/althcnstuud thcn 
hwarkcu iLagcncllcr Stadgan haswcr nägon gnmdh 
och sörchy bör hällas för ogtll och aff nitet wärde. 

vi.  
Efftcrfom för t het ta hafwcr warit päbndct/at alle 

Gäfwor fom plägar giftvas ast Brudgumc och Brud/ 
tilZaalmau/ Brudhfrämior/ Lcdswcimcr/ Slccht 
och Förwanter/eller andre/ them undantagandes som 
til Köte och Kiällarc cllcr clicst tunna wara betingade/ 
stnllewaraaststastadc och förbudne/ fammalcdes och 
alt folcnt gifwaude emellan Brndhgnmme o cl? 
Brudh/ellcrtheras Förwanter mstält/och wttltjkwäl 
tckevthan mijihagh förnimme fädant icke wara behörl>> 
gme«sterlefivat * Hwarföre wele wtj härmedh ä Nyo 
haftva vprcpat oeh stadgat / at alt fädant folcnt gip 
wandt stal wara förbudet och vphäsivct / särdeles a» 
all omkostnadh medh mänga och onödige Kläders g'r 
roande/ Zämwäl thet öfwcrsiödh / medh Juvelers/ 
Pcrlors/ och andre dyrbare Wahrorsstänckianve/ 
jom här til förvth haftverwarit öfwat/ stal häreff-ee 
tphöra och hwijla/ tillijka medh thtt öfwcrflödige ni>|-

bruk medh kostbare SävgiarS »pciöpande/ fom här» 
mcdh assstuftat blifwcr/ och i theß ftcllc hwar och cm 
förmanat at lä. a sigh brnöyia medh mättclighcct/ och 
icke ösivcrlasta sitt förrädh och ämne: Men wil Brut" 
glimmen stäncliasin Brndh nägot/ fä fändc han thet 
henne til handa vthan nägou solennitet, och thcr nägon 
cliest finncs ibland Förwantcrnc / fom hafircr rädh 
vthan sin städa at hielpa Brudhgumme och Brndh 
n-^ot/ och haftvcr wilia at förklara sin bmägcnhect/ 
thägiörethet vthan omSamqwämct/ochnär honom 
eiicst täckcs/ cllcr lätct cfftcr sin wilia oeh lägcichctt. 
Är nägon fom gtSr härcmoot bötc zoo.Dalcr Sölf' 
wcrmynt. 

VII. 
,,, ^ äfoin Wijvthictt serdclcsöpct Brcff förbiude 

^llcyanda Mißbrliuk och öfwcrflödhvthiKlädcdräck« 
IL.'P4 ,1dl oel> hwarkr» Brndgummc cllcr Brudg 
^ wara tillätet nägot fädant brnka/ som thcr-
vthlSr förbudet/effter fom wt)Of;pätHet famma we» 
tt har beropat hafiva / jämwäl befalle at thct fäwidh 
vt?, « . }cr' fom eliest t andra Samqwämer och 

tllfiltmfTal obiervcras, äfwcn fom Wort thct här Ord 
,jrä» Ordh oprcpat och infördt. 

vin. 
Dhcr hoos/ cmcdanWyära komne vthi För-

farcnhcet/ hnmlcdes nägra aff Riddcrstapct och % 
Mil när the (ToUi giöra ett Bröllop äth nägon aff 

V ij thcras 
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theras Ttenstefolck/ thd eher til giörasdstoor cmfofi* 
nadh och wdsende/som Rulle che thcras cgnc Barn cllcr 
närstyltt Släckt och Fränder vthgiffta; Hwarsöre efter 
fdtwdrorimligit och oMnligit/ f<i trete tri) at es
ter thmneDagh/ther ndgonaffRidderstapethade sd< 
dan t Folck vthom Atel / fom the gidrna Wille hielpa 
mcvh Bröllops koftiiadh/ och thervthi bcwijsaslN lic-
wdgcnhect/thct thd hälft md st(e incdh cn wißPenningc 
Summa/cllcr och cltcfi m«dh undtrftödiandttil Maat 
och Drick vthi Pattstlltr/Och sedan ld.*a them fulftvtt 
giöra Bröllop«. Mm flutit od) någon för hwaric» 
handa Orsak/änttligtn sielff twla halla bemcltcBröl» 
lop/sd mdthensamina giöra rl;«/ vock allcnaft mcdh 
cen ordinarie M4lti;Dh/ sampt vthan all Confedi 
Estttl somBrudc» och iekeauuars stalvthprydas du 
mcdhsdNttSkrudh/ satt!KlddcrfomSmycketygh/ 
som theß Sltiudh tllftds ovl) tickiar/ sampt vthi 5« 
Areickein äff wdr Stadgaöswer Bvrgcrstapes Bröl-
lop / Ähr 1664 vthgdngcn, bc|lrc|ivcfoch pabudctdr» 
Fmncs nu ndgoit som rnithcu i Stddcrnc cllcr diW 
d« annorlcdeS fighsörhdllcr/och öfwcrftödtg omkoft-
nadh östrar cmoot chct som h Ar osiMii fört dr tillät«/ 
sdrdclcs Wärden od) Brudfdiau/ bölt 500. Dalcr 
SölswcrMynt. 

IX. 
Znga Gdftcbudh stola hdllas widhBarnadoop 

cllcr Kyrekiogdngcr/mcn thcr pdLandzbygden iwfF'J 

wort ldngwägade blidnt til Faddrar mdga themtdh 
ccn ordinarie Mdltijdh/ soin andra tht thcrkomma 
rtsandc/ traderade warda. Och tmcdan ctt ftoott 
u»lßbr»,kdr inristat vthi FaddergdfworSgifwanvc och 
häraff flytande myckeuhcct af Faddrar/ |d stalharcff-
tcr ingcn wara cffctrldcct öfwtr/ mcn wäl under/ mc 
Personer at bcdia til Faddrar/ iämwdl altvthdclandt 
aff Gdswor therwldh wara förbud«/vthanthtt wort 
ti! ncigot fattigt Fol« / thtin man Wille i thct fallet stltta 
ndgot vthan sin stava til hielp och bijftdnv/wivh 100. 
Dalcr Sölftvermyuts böthcr. 

X. 
När ndgot DövjfatikanhändaiblandRiddcr# 

ftapcl och Avel,, / thd bör hwar och ccn wara bctdnckt 
at fly alt onödigt Prdhl och stadcligt öfwcrflödh widh 
the OovaKroppars Swcpmngar/ hwllka härcffttr 
lere mcvh ndgotGnlvh oel) Sölfwer / tlltr thtt soitt 
theraff roirttrtt eller giorvt är/ icke hcticrmcvhndgon 
Riwtlnmg!) aff ^rddcller Silke/vthan allcnaft mcvh 
' ; J och mcvclmdttigt Ldrefft cllcr Sudcntygh/pry-
das i ch bet lavas stolc. Sd stola od) K'stornc thcr 
Lyten läggms vthi icke gtöras effrer thennaDaghaff 
annat an an <rää cllcr Koppar/ mcningcnannan 
d>,ttaii Och stola ,he aff Koppar icke mcdh ndgon 
kostbahrhcet vthan hed ndtM förfärdigas/ sd at man 
thrrwivh allenast betiänar jighihen fynaswartaFdt« 
Nißau til rhcraö öswcrftryckanvc/ och Kantcrnemcdh 
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Sölftver dkr förgylta R änder bepn)der / i alt vthan 
ndgotkostbahrt Mönster aff Arbete eller Löffwärck; 
Men ihe fomgiöras af Trää/foin thet hivar och en fritt 
Uitrnas / sd stola the ey heiler mcdh ndgot Guld cllcr 
Sölftver/ hwarken innan cllcr vthan til vthstofftras/ 
pthan allenast öftvcrdragaS nicdh fwart Kläde eller 
Sammct / sampt innan klädas mcdh uicdtlmdttigt 
slagh aff Linne cllcr Sljdcmygh: Skulle ock nägon 
behaga til at lära fättia thcn Dödas Naiupn och 
2\«ipn medh Littel och hans Födclfcs <- och Dödzdagh 
widh Hujwudct/ och pä bägge sndornc längst äch hanS 
£Jmr/ sampt widh Fötterne Döde - Hufwudet/ och pä 
Ldcktt Crucifixet clltr Korßet / thä lemnaS thet til (tus 
friihcet och behagh/ allenast at thet pä Kopparkista» 
giörcsaffdnfwit eller vthgräfwit Arbete / mtn pädeu 
pff Trää/ aff Atlaß mtdh tu Kant infattat. När 
IMtoch Kistan fäledesklädde ochtilrcdde äre/ stola 
til Wcts mläggiaiide i Kistan ickc andrcbmdas/ ätt 
the fom ast närmaste Slächt och Swägerstap äro/ 
csleriinangcl thcraft/ nägrafä andre/ som tvidh the» 
A den kunna wara närwarande; «Lfttcr fem cct I »KP' 
Icrtydh intet wakandc vthom eens tgttHnusfolckst»'1 

tvära tillätet ; Och stal Kistan samma Affton som 
fct theri läggcS tilflutcnblifwa/ thdochthcstcrab»^ 
nt/fom docktillytc medh tht förra trft fä wara öfiver 
mtit w\l imdcr TiuguPaar/sight Sorghuufct stola 
inställa/ och wara Lijkct mcdh ccn tyst ochstickcl^" 

Ordningh föltacktige til Kyrckiau at bijfattias; Och j$\ 
md ingcn widh thcn aden stiäncka Ööl cllcr Wljn / 
myckttmmdrr inbära ndgot Confed. Vthi ringan-
D((ftt(r th( Döda stal th(t förblifwa widh th(t bruuk 
im ar/fd at icf( M(hr a» fyra Ringningar tilld. as/thcu 
Första C iälringningcu/dcu Andra dagen för Bcgraff-
»ingoi / th(n Tredie när Bcgrastiiingcn stitr/ och thcn 
Ficrdcnar Lljkct ar ^ordfatt / och bör ingcn aff thcssc 
Ringningar wara cllcr förlängias öftver (u HalstTij» 
ma. När sitlfwa Bxgraffningm stal hdllaS/ thd 
stal intet biudaudc thcr til stic genom Brecff/mchr än 
til th(tn fom gdi Sorgestalle/thet är Släckten cllcr i 

til thet högsta TolffPaar andre / men 
Ä,//töffrige/itjkagfhwad wilkor eller wärde the ährc/ 
SiT d>-t waanlige bcdiandc/ fom aff Prä, 
f rKIKÄtr 1 b°"öya Idta / och thcn Dödas Zordt-

Ä fr Ä ÄÄ 
l.i Ln forbudnc / för thcn otijdighctt 
tbtt fö^a bnikr», flSröstvat / fd wclewi»ltjkawäl 
JL,Lm fomtil Gudbacktighttö beftämian, 
[ h f haftva förnyat / dock mcdh 

thetvthtryckcligewilkohr/ ae fdfiwttbct ordinarie är 

^al ^tcr en IttCtl 
tl öglimgh i^i gft til haiffftkrp^K Tyma/faras fort 

mcdh 



mcdh Ringningen för Wet/ fd <it thcn kau ändaF 
widh Klockan Jnfldr/ fhd och Lijket unbcr berörde 
Ringningh mdstc bäraö op/ mm om mcdh Ringnin
gen längre stalle förfnininas clltr och Proceflen thd 
icfc wara fdrdigh atgd/ böte then fom stullcn gifwer 
ett hundrade Dalcr Sölfwcrmynt til Kyrckian ccn# 
stylt, Dock dr hdrmcdh icfc förbudet at Bcgraffnm' 
garmdgeockpd SöckncdagarhdUaS/ ndrthct förtid» 
gern fardclcs Orjakstnl ickc annars stickan/ allenast 
at och thd faininalcdes mcdh LtjkcS opbdrande inga-
lunda rnddröyas öfwer thcn Klocktijina fom budetoch 
ajiyst dr / widh fanima Böte til giörandes. Ächi 
ficfiva l'tjfproceilen stal then bewdpnadc Mannen 
mcdh Harnest Hdstcn/ fainpt alle andre Sorgh-och 
Ledchdstar icfc mehr brukas / othan aldclcs wara aff-
staffadctillijfamcdh alla Banccr ochFahnor,- Sdat 
hdreftter ingen mel wara tilldtet/at föra mehr dn Wa» 
penstiölden allma / fampt Cachetten, Idrnhandstar« 
HCv/ Sporrarne och Swdrdet/ fd ock Commendeur-
Staftvcn/liwilka man kaneffker eget behaghantinge" 
ldggia pd Kistan eller och bdra Idta/ dock Skafwcn 
allenast förthem f»m General Commendo fört hafwa-
Iner blifwcr ock cfftcrldtetat förathem fom kunnaow 
rdttther ttl hafwa/ om the fd wilia kringh Wapc»-
stiölden pd Kistan / cllcr pd fdrdeles Brdden assindia' 
de/ fom hwar behaga kan» RyttareochSalv>uc>/ 
fem hdr til hafwa warit brnfatx i fddane Proce~r^ 

stola och hdrmcdh wara förbudne bdde pd Landet och t / f* 
Stddcrnc: Dock stola icfc lheß mindre the fom» 
Kriigh tient hafwa /niuta ndgre Skdtt aff Stycken til 
fin Heder / effter fom hwarhafwer hafft Tienst til. 
Marstalcker eller Prestafwcr stola cy heller waramehr 
än twd/then ena för Lijket/och thcn andra för Fruen--
timbret / hwilkct wdl effter förra Shristclige wahna / fi-
na Döda tiltheras Hwylomm beledfaga kan/ dock 
at ingen afthe Söriande hdreffter stal ledd blifwa mehr 
rtn Enkian/ Modren / Döttrame/ Systramc/ fampt 

och Moster thm Dödas/ och the andra fölia 
P'!'1r och Paar/ effter fin Ordningh. Sedan 

ha«?medh Predikan och Lijkes Zor-
.»41 m, i* iWrfanmufMbiei 

tj.j, S' J$C" p™"6 mmMtanchmaffch- ffyl. 

aldeles flfola ««»T1 «Iiunl,(r hwad sticn thct Hdlst dr/ 
wara MentJ<£ £ kall förbudne och afffkaffadc 
hdllas/emedanf? U»W 01,1 ^fan 
Sr f/rbti/tmif rf [d< W strart ndr Bcgrafinitt-

effter predikan hcmbÄstTffi7 

' l<rt,tk8 <(f<Medh annat Confetidn i then ti edie 
8 Ar. 



Artickeln dr tilldtct. Thm annorlunda giör/ och 
cmoot ndgot thcra aff thctta förcstrcffue bryter/ böt< 
500. Daler Sölfwcrmynt. 

XI. 
Stisom thtt är ccn gammal och lofligh plägscph/ 

attheAhrifmaS l'tjfdrt medh siuiiganpe aff Gudelige 
Psalmer vpbumctti sine Grafistdllen/ och s-idant (dm» 
tvdliwdrt Fddcrncs Rtjkc hafwcr warit öfligit aff 
Prdster och Diecknar at förrdteas/ mm im ltjkawdl 
«jchstillige mißbruuk ftnncö thcrwidh wara inrtjtadc/ 
fom dkhcr rdttas och til m godh Lrdnmgh föras md> 
fit i mfå finna wtj nödigt therom fdledcs at sticka ock» 
förordna/ thet Mgcn Schola ther til stal fordras och 
tagas /mehr du theuStadens/eller Zörsamblingms/ 
>hwiltenBegraftningen steer/ eller ther iidfi beldgeX 
ar/icke heller flerePrdsier/dn som i Staden the ordi
narie Stadz Prdsterne / MM pd Landet lo. a 12 til 
thet högfia/doch wdl ther under och til mindre tahl/so»' 
hwar och ren thct behaga kan» The samma som fåle 
M bndne blifwa / och vthan laga förfall dre stadde / 
stola och wara förbundne Icke allenast sighatinstdlla/ 
vchau ock thet waulige slungande förrdtta/ fd wdl p» 
Gatan som jedan i Kyrckian/ther theothi KhorM for-
blifira / och thm förargelse som mdngen för thetta ge 
nom sitt otiidigc gdcude vhr Knrckian giswet haM'cr/ 
fdledcs aststaffa stola i Tagandes the som buvn 
warit/ och sm Ttmsi pd thet sdttet bewifst haf»^ 

thcn Gdstva til godo/som hw.ir och ccn rffircr fitt bchagh 
och dmnc/them mcdhpclar; SHrtt the jom ickc dre of 
ordinarie StiiP^riiftcrnc/ cy heller cliicst ther til 
budnc/stal ingen wara plcktigh thct ringaste atgifwa/ 
fast thcfigh medh thc andre hadc incrdngt. 

xi r. 

Cef) cmcdan thct icke ringa styrckcr cm godh rcda och 
Qroningh / thcn wij aff Kongl. sörforgh i allafakcr 
uwyeljgast cfftcrtrackkc/ at cn wißhcct giordh blifwer/ 
hwiiD Riddcrstap t och Adelen widh fltjf tilfdllenaff 
iysnMgh /Wignlngh/ Baindoop och Bcgraffnin, 
gar/stolaginva til Prdstcrstapctoch Kyrckiorne/ thy 
^°^^rmedh förordna wclat/thctför Lyßningh 
Le/ difm JVrddikstolarnctrcc gdngor pldga 

J>)r 1 Stockholm free Dalcr Sölfiver» 
Mynt / mm pd 1'mtDet och ctjcr för thctta icfc waI1.1t .ir 
atgifwa/ thcr giftvcscyhcllcrhärefftcri Tör m<n t 

<if. Ii? t i Sarndoop ltjka inyckct i Mm för 
?^.^kprcdikan/ antingen ordinarie* 
feststelle Penningar/ emellan ttfo och 

I f, f',l^hvmm),u/ alt cffcrhwars och 
cmö bchagh och ftjje wilie / allenast at ingen öf.vcrgdr 

l ^fta fatt dr; giör thct nå* 

loo. ÄfaÄÄ*"f" 'i'"«»«"«"/ 
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xnr. 
Zllthenstundh thetPrdhl ochöfwerflödh/ som tht 

ast Ridderstapet och Adel» / vppdfma Dödas po 
graffniugar och l'tjfproceiler här til anwdndt/ hafroer 
roailt i sigh ficifft onyttigt ochstadeligit/ och ldndt 
mdngen til ickc ringa förargelse / som thct mcdh Khri-
ftclige Tanckar dstdtw haftver/förthmstnl rot) och nu 
förmcdclst thcnua Stadga fökic fädant at förckomma 
och aststaffa; Och thct ickc thcß mindrc dr allom ltjka 
som iufödt/at man thcm /för hwllka man i LMtijpcn 
ndgon royrdnat cllcr kiärlck burit hafwcr/och cfftcrthc, 
ras Dödh giärna hcdrawill: Thcrföre dr roar tid' 
digc ivtlic/ som thct och i fanninghrdttastoch ticnligast 
dr at thcr ndgon afffdvan lofiigh dtrd vpwdckt/wille 
Idttt thcti sainine mcdh ndgot vthivdrtcs tccknfcc ock 
pdstljna / thcn thdiud fddanc tingh thcr til vthwdlia/ 
som bddc Gudi och Mcnnistiom tdckias / och ickc alle-
tidfi ndgrc fd Dagars csstcrtaal/ vthan ctt ftadigro^ 
randeBeröm och Lofford förtima knnna.Hroartil ty» 
Gdfwor förnemligast höra/ fom til bookligc KonsterS 
bcfrämmiandt widh Acadcmicr och Scholer, tt> 
Knrcktors bygnadh/ til Gudztimstens understödhM 
til thc Fattigas Hielp och Ndhritig widh Hoßpi^'C 
och BarnhunS/ ärnas och anldggias / och hwarMt 
thm Döda ctt godt och cwigtrncktc hoos allom 
wdrfroas katt / fdfotu til hwilkcns dminnclfc ty 
(fattat wardcr. Skullc ockndgon wara mehr beg i 

tvcn til thct fom ögat lyfter / thcn kan och fast mchr er, 
hdlla sittafffccnde mcdh stötta Epitaphiers och hcrllge 
Monumenters vprdttgnde / förmcdclst hwilkathmaff, 
lcdnes Nainpn bchdllts i ldttgt imnite/ dit fom mcdh 
fddan bclostnad/ hwilten antingcn pd ficlftva bcgraft« 
ning; Dagen/ eller ock straxt thcrcfftcr titltjfa för-
spildh och förglömdh wardcr i Dock at hwar och een 
sigh t sddant fall Hdlst bctidnar aff the Metaller och 
Stenar/som hdr i wdrt Ryke och thcß undcrliggian-
de Frovincicr finnas kilnna, 

XIV, 

*,M, stal fördrista sigh om han id( wardcr öt. 
™'w n<fdprt Graffstrifft/ widh i!. Daler 

bötcr. Om Brudhstrifftcr / MihrS-
fkl itttcr / alla andre <tggtare Skrtsteer / och thct 
imt / som ftccr mcdh Gtamböker/ item om Tiaacr» 

W™ ^omflägac/ 
$ 2 1 Kuestar / Kockar och gemccne 
" * "laijsidnger/ wart samma Lagh, 

XV, .  

r ^,??^?öther som hdr beröras stoft gifwas 

/r. 

SE l6.Sd. 



x v r .  

Sdsom Landct är tridt begripet och förthcu« 
stullmigo»lljdhfordras/ förrän alla wcdcrbörau« 
dc / tunna om thcnua Stadga bchörigcu warda 
adverterade: Altsd pd thct lctc lldgON lud thcrigc« 
nom Mldh udgon snali och husngh Execunon warda 
förfördelat/ förr au hau hafwcr kunnattrhdlla om» 
ständcligh tunstap och undtrrdtttlft o»> fattrnas bo 
fkafttnhcct/ hwarfört haftet Wlj funntt godt sättig 
til thcnua Stadgas fullkomlig« wärckstallandt tu 
Wlß Termin och Dagh/ Ucililigcn dctt 24. lunij udfi* 
tommandc; pect at 1 mcdlcr tijdh/thct fom iirdv förre 
Stadga affAhr 1664. pdbudtt är/ md icfc chcß muu 
Vre aff allom hdllas och i tieft tagas. 

Thctta hafwc Pij idlcdts stadgat och förordnat/ 
och wclc at alfwarligcn stal cstttrkommas / bcfallan« 
dcs först Wdr Dfwcrstdthdllarc här ( Stockholm/ 
finan hivar Gouverneur och Landzhölfdingc i fltt 
Gouverncmenrc flltr HöffdiNgtdölNt/ fd 0(f allt tht 
fom udgot Domart Enibttt bckläda / tlltr rhtr cllicst 
kau wcdcrböra/ och för wdr stuldh wcla och stola giö-
ra och ldta / at iht rätta sigh härcfftcr och fd laga at 
thct/ fom här vthi hafwa stadgat/ md hörfamli« 
ligut csttcrlkfivaS. Til ytttrmchra wlffo/ haf'wc Ml 
«hctta/ mcdh A)drt Kougl. Secrct, fd ock 

Högtähradc Elstcligc käre Fru Movers / sampt the 
audrt Wdre och Wdrt NljkcS refpetiive Förmyn
dares och Rcgcriugs Nudcrstrifft bckräffta ldtit. Da. 
tum Stockholm PtN 19. Decembr. Ahr 166$, 

Hed ewig Eleonora. 

LS 
©ttjiw iorcnkvondcriind/ Gustaf H«o Slen» 

^ßmglborgh/T- i % Marflmt kocf/6.RAM' 
« Dr»y«. mir«l. 
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