
irrn stole förtram /hwartil Lündchöff vinge» eller Unber-
Laghmanneii / ther inga HdrabzböWngar arv/ m.1 hafwa 
em Nyckel och CronanöBefallningzMan the» and> a/ ock 
Domarm then atfic pä tbcr ther medh tn<f ja mnckic rief» 
tigare tilgä/ och thttfoni r(foUniemtendb^forffttfifr f6r/ 
orvnadt/ lärnwäl flltheßbehooffmi komma. K. Mar.-
iril od) at Häradz eller Tochnms Sigill, m.i vkhi ofrtanbc 
melke Kista stäbze blistva för wahrst/ vpp«i khek ther mrbb 
tcke rnä sä stoortvnberssttffoch mißbniuk stee/ mebh csnii-
färblqt?vlMköstriistersmedhbelä»d«/effrer fom hdrefffev 
inga fabana Witnesbörb (iola gifwas 'Vfbaitmcbb Ncmb> 
den« wettstap och famtncke / vppu Hdrabz eller Laqhmanee 
Tmgh. Och wil Kongl. Man.' at öanbzhSfbingarne strax 
thetta ställa i Exccution. och ftdan holla hanb rhereftrer at 
thet nit bliftpa effterkommit. 

Skattebönderne/lärbelestbe fom Milltico dre fiffla-
gne/beklaaa/ atthe mebh stoore Gdftiiiiigar widh Huiise« 
fnnerbefwära^/vnberbttnlgstalibouanbes on: ecn allmatt 
FörorbningbatblifwafirHuftfynerbefrimbe/ effter tbe 
sielftvesrolk iSriafir fineHuiißbygqiiingar/ och ther Hern» 
ntanet skulle förberfwas'och til Skattewrak komma/baf-
wa the stelff störste skadan tbervkhaff. Konql. Man.« Haft 
wer ofwanbeinelke Skattebönder/ |1 the fom Militien d« 
til«?aane / fom andre pä fibste Nitkzbagh»Ubiqst bewlll»at 
och föronbt ak tbe fit Htiußesyncr magcwara befr>>at</ 

och förthenstul wil at wederböranbe khcin 
ther widh handhaftva. 

Soflsl. ikSap.' ' • ' 

P R I V I L E G I E R ,  
(Biffttc Gandtwerckshllusttt ssm har 

och biir i <Xijfct tnrättas 

ff C Id. 

TryckttStockholm/affZgnatw teurer/ 
KongI.Bookir.^r,6b8. 
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Mm-dK GudzNadc/ 
IM lSwcrtges^GötheS 

f och Wcndcs Koiiungh 
och arffutflt/ 0foorfur(lf til 
Amlanrb/Htttlgh vthi Skant/ 
-Sstlan»h/^i«siandh z Cattltn/ 
Brehmen/V'hrren/ Sttttin-

Poinmem/Cassul'tn och Wenden/ Furste ttl Riigen/ Herre öftrer 
Ingermanland och Wißmar; (r å off P>fal?greftre widh Rhein 
i Beyern/ til Kültch/ CI»«e och Bergen Hrrtigh/tt. Gwrehär 
incth tvittttltgtt y at fäfoni Wt} i ftDirrtffwdte Anteceflorer» 
Twenges Konungars exempel, (mttritl och bnreckte aff ett nä. 
digt föt|orglv för wäre »rogne VnderfätareS bästa och vpkomst/ 

andre hchotottntiegiotfce^rfcntndar/enfannerhden t het Hdn 
baswer wfitat/ huru fdfom allehanda nytttge och tienltge Manu-
fa6iurermrättas/ och tilthet gemene bästa driswaS ochsortfättiaS 
måtte/ och ttl then ändan äthssllllge Verfon,r tydh tftdn tydh /rnedh 
Privilegier. Frqheeter och serdeles förmaner bcncficcrat i Men 
affsielfwe Aörsarenheten masie spöna/ at samma war helsosamma 
intentiontntet ndtthenfrucht ocfr efftertmef/ fom trt< billigt hade 
förmodat/ithet/<it een tcbl emoot sådane sörundte Kryhfter / intet 
hafwa gtordt til tafen / Vthan hindrat andra / fom elliest til then Ma-

A h nufa-



n ifalturtn hat, kunnatMira lus?/ EM dehl och ast osürmöacn-
heet/heücrantraHandel,erhaf.ra masi Cudn-i ; Men flötfin delen/ 
nägra fa undantagandes / effter nogon begynnelse ochgtordeom> 
koflmngaraffoforstandoch ftchl offgobhdiretiion, „iKtmebü 
någon nytta theraS wärckdnfir,. och fortsatt/ som ell.eflot.nfivcU 
Adeligen Hab« kunnat (Tee/ ihet wcrcktt ftabe irani rät an. 
fltipuj A!,säo^emedanwartRqkemedhavehandaMaterial,er. 

b"'d"ingh och «lw.rckmng t.ckna/ aff 
Guih och. .aturen rhkel.gen sörsedt ckr/ som hckr iwckrtRqkebe-
qweml.gare/ckn annorstädes bearbetas kunna icfe aUtnailthem 
td Wl/joa.thervth.deh.hafwa/ rfhrn,odhela^"2,2 
wedelens i R.ifet fco b,hck«nvt/»il m mercfefigfc ftrkoffr^a Tn 

W*« W» vppä wärt Gen. Comercic Colicg,, ßtflailyLt o(h 
ny...g..rachttt/ ikPri^ftu fil w.ss- Personer förunf«c pr.vcle 
gia-trogattlftttetoOhnerochHandtwerckshuus/ htrareficfc 
" hwarSoch «W Ohrts beq.reml.gheet och (Ituation . 
forteraffM.muuäurcr, efftrr fem Materialerne och „Mm.-
dein/ taoef Xilfcrste.t cch contumption",, funna 
ffotosörserliga«/hwstke Ohrter<rt)hckr och ther. Pröv.rc ,e,re 
igenom fceinelteirdrt Gen.Comm Coller,.'. /!? 
«rillii. Ock sascm.hetta b!,ftrcrttta0m,m och bestänt^' 
geratwerck HirarrihmiMn itf e allenast the ich n 

.'Xmthvtrvf beg mit hafira/vthan ort tf\t som KSrefJter ifr m fr,m< 
«UM, Sr..r/,änck.a figh iwä.a ^Lcr^Zt^Jl 
«Qlltla.ia andra/som vdhwari» Hanta fdti n»M imcrréiler > h<u 
im frntM iHtt rth, theras nytta och förte«/ Cnfannfrliflett.il 
|J^MireUM3to,t.cn«herfmm»M|Wte{rp,r,3l^,)Sn,ft 

mtr/ttat SSÄm*, l™ °* '**< 'cmx 
^ ^ " "'NMlto/emmaricr, atleMnM 
f o m m a  ^ ^ ' 1 p * * * » n d / k u n n a  w e r a  o d -  f e i *  
roinma. Il:ja f^rmofrt trii/afati^rråtf (roan#QOnivn*/;# /r£,.n, 
ne «jtndeytjorsorgh/ bei,enandes 

tb/r 

lhem förunneS/til theras egit /sampt khet gemena befla/esster then 
anledning/ fom PriviJcgiemc t Hern wqdare giftverwed handen. 
Wq haswe strkhenskul effter »nogit betänckiande / och föregången 
communication medh wartRtjkes Slänver/ farnpt theras ap« 
probation och begtäran/mchrbeme.'te Handtwerckshuus/ medh 
stlliande Privilegier, Frqheter och förmahner welat bencficera^, 
ochbenada / sasomsöl»er/ 

I. 
The fom wedh Ha/?dwerckshusen arbtta^ thet wara sigh i hwad 

ößmbete eller Handtwerck thtt wara m4 / s?ola och mage / fd whta 
the icke annan borgerllgh ^4nnghdrnfwa/ for aü 9>dlago/Con« 
tnburioncr, Bäymanshü?/ Uthssriffningh och fiere ^eswär/ 
hwad Mimpn thet hasirer/ sorn and:e/l Städer eller pd Handel äre 
rnderka siade z eller här cht er kunna rnderkastas t alldeles wara be
friade och eximerade,tod> Aull cch Accijsundantagalides/som 
mgmtfrdnbefrtjatdr/fd wijda han boor i/Stadm. 

lta#i>r^ flf ^ (6en nädigfle forforgh draga /at wisse och lägs 
tel»/ fimC\Z! k rlfrfffd/ fd ock Huus tffter rnoyelighe-
tt^cr brrhp »r m ^roAtt,fta Ädrdz«eller Huusrum een lqten 1>lay 
S»Ä2 > T-PPaellnKckhl.ochKryddegckrd; e* 
fom htrarbrr,, »r > äci"ffl,/ sä mycket vthrqmme hl bete« niatcf/ 
LT/ 6fmet «ornt m <D" Hustt kan hälla een K 00/ eller twck vp. 
ifaaiMhf <t,( J *tnJ Hvar omwedhHandwerckshufmSan-
legganve/ stal affwederböranderne iilbörligm i acht haswas. 

ssol, Handtwerck»Huufen arbeta/ 
sv ttein r r oc^ betts wilkor/sorn then/rthi 

^S i,' • FSjl 8'1 författare och .her vppck öftverfedle 
^ lraOrtnmg nme hallet/ och theraö Handwerckförunnas pläga/ 
«Her thefom bäst «orce^. Theß fürvthan stola ock the som vtbur 
ftemantk ^andh stri?r.,wes/ eff.er iheras Contrad^rs strlopp/ 

•ä '9 fttll 



(ritt och obehindrat medh theraSegendom /vthan nogon affgifft til 
Staden / sigh hem til theras 4and igen förfoga / om the sa willie/ 
och emool theras richtige Arbete / icke allenast bekomma theraS 
förtienke iöhn oaffkortat/vthan ock medh ett ärligit donario och 
Direpenningh pä Resan ihugkomne bliswa. Wille the ock alldeles/ 
til at här boo/stghnedhsättla/tha ma the sa länge the orka och gitta/ 
ingalunda medh iitbttt jörbq gagnewarda/06) sedan thet tffnge 
a^ theras Älder/ wäl tilförstaandesnär the intet mehr arbeta kuna/ 
och lqkwäl hielp behöfwa/ niuta vthaff Handwerckshuset theras 
nödige underhaldh. 

I v* 
Att thet Arbete/ som vthi Handtwerckshusen förferdigas/ssal tved 

fi^eß vthleswererande/sedan thet af wederböranderne bestchtigat och 
qodt kändt är/ richtigt och vthan vppehald betalas/ effter then vaior, 
taxa och werdermg/som Diretiorcrne medh Arbets ellet Handt-
wercksZolcket kunna wedh Arbetets ttlträdande / hafwa kommit 
Wtaft eens om; Och stal sädan betallning (Tee med teeda Penningar 
och ingom nägreWaror eller Perzeler til betallning vppaträngias-
vtbatt hans egen begäran / goda willie och sampttjcke. 

V, 
«^ngen Handtwerckare / eller under Handtwtrckshuset lrjdan-

de Person / ma för någon ffuld eller gemmg (fom icke är sa crimi-
ncl.hwarsöre han enttltgen strax börfast tagas ) arreftcras eller frr 
häfftas/fä frampt Dirctiorerne therföre willie stagode och ftvaM/ 
hwatföre ock t Hesse ther öswer/när nägot sädant förefaller/ först 
talas och befragaS ffole. 

gafom vpfatet aff Manufa<Iutetnez inrättande Mast tn 
Städetnesvptornpst syfftat; Altfapathet theaffBorgerffapel/ 
hwilka medh fadane 33ahror/fom t Handtwerckshusen förarbetar c 
watda/slnHandeldnsirapläga/ icke mättet nägon matfof-rn^ 
skee / ät thet wedh thetta i acht tagit / at the icke allenast siclswe ul^ 
ge och kunna stam för andra göta flgh til Zöttagsmän/ och sälsdcs 

niuta för theras inffutne Capital, then nytta / fom affWahrorntS 
försälliande i Kroß/kan pa them/pro quota belöpa; Thet ock an
drom sa Adel som Sadel stal tillåtit warda/ sedan thet först åt Bor-
gtrskapet tilbiudit / och thesses medel til ett sädant werck icke första 
willia > vthan ock sedan andre gängen hafira aff fannnaWahror/ 
när the them pä nytt ätervthur theras Kateboder fört tuta / Vyinft 
ochptofijt. Til hwilken nästb." ende/ altthei Arbete/ som, 
Handtwerckshusen förserdigas / icke annars sörMasssa!/ än, 
G r o ß /  o c h s ä s o m h ä r v p p ä P a c k h u s e n  h o o s  t h e F r c m n . a n d c  > t e  
plägar/wedh wite och Straffttlgörandes/ som har rutan fcre -
dareomtales. 

V iL e ^ 
TilFörlagsmännernes thestostörre anlackningwilltTvNl 

Ääder wara betänckte/icke allenast som förb.l ^r/ at donera, vd> 
förvthan nogon wederkenplo/ffäncka til ̂ ercken the Ohner som 
the inrättas vppa / vthan o ef them medh nödige stengslen och Sias 
ketter mstengialäta:' Thessttvthan och förunna them til Maga
zin eller PackhuuS/the HuuS eller Bygningar / fom theromtrmgh 
funna finnas / och oß amen reda tilhönge *Uo / eller pä något sätt 
funnatilsalla; VthihwilkeHuus/fawäldheräämatctier, fom 
thet tilwetckade arbete /1 godt behåll fönraras kunna. 

V I I I ,  

. Vlhisadane Packhuus/mäste HandtwerckarneochArbekS 
golcketinleftveretatherasAtbete ochtherfammastädeSundfäthen/ 
efficr ingägne Contrati. thent tilkommande richtige betallning; 
Och ffal sa wäl Handwercksmannen / som then fom något affhanS 
3fbete til flgh handla wil/ här medh strengeligen och wedh Warot-
nes confilcation och arbnralt ©träff tilgörandes / alldeles wara 
jörbudit / at Handla flns emellan/ vthom Packhuset/ hwat inne then 
som handla will/stgh angistva mäste/ och i Groß medh the ther til 
ktotdnade Personer handla/ och iche annorledes. 



IX ,  
Ingen ma vppa tiogot satt/eller under nogon pr?5cxt,ehwad 

ock förebäras kan / bottlacka el/er affspennigegöra/ey heller i sine-
genTienfl ochAörswarantaga/thetilHandtwerckshusen/ anten 
iftan fremmande ^land införssreffne/ eller mnom^andSantagne 
Handtwerckare och Arbetare / fom icke tilförende haswa fulgiordt 
thcras/medh Dirctiorerne ingagne Contrad, och sittährlige 
Paß och Aff-kedh/wetaat framwijsa; Gör thet nogon t rart för--
fallenvnderarbitralrStraff staffeigen Personen och göre Hand« 
werckshuset then tagne Skadan qodh igen. Om them fom vthi 
Handtwerckshusen arbeta / och sigh vthan Dirctiorcrncs wetstap 
och minne ther vth begifwa / wan ̂ agh samma. 

X# 

Sa ma ey h<tlernågon Ollicerare eller W ̂ rfware wara til-
siadt/at antaga eller werswa lata nogon Handtwerckare/ eller mv 
nan til Handtwerckshuset hönge Person. Ske<r.'het/sa kunna 
Dirc6torcrnc»toch ordentligen och medh ^swerStatehallarens/ 
Gourerncurcrncs, jandzhöffdingars och andre Eronones Be-
tientes Hielp och aMttenee.then famnia igen taga/ hwarest the ho-
nom finna / Sarnnmledes ma proccdcras medh then / fom olof* 
wandes bortlöper/ och sigh vthur wegen haller." 

XI, 
PatHetat Hwar och een mä finnas fa mycket wiDigare/ at 

Medh flne medel understödla och fotthielpa Handtwerckshuusen/ 
sä wtllltWch' at the som affOß ochEronaneffter liquiderat rtich 
ningh kunna haswa at fordra / och the medel sedan sinnade äro / vthi 
bemeUeHandtwerckShuftnat insättta/fram str andra wäre Ctc-
ditortrföftaat betala Och contcntcra, 

X 1 I. 

Til samma ända försäkra Mj ock här medh alle fom weder/ 
hör och thet angär / at fa»rmtt vthi Handtwerckshuufm insatte tut' 
del och Waror/mttt (Tolc til nogon war eller wättAykes nödtorfts 

och W 

och behoffangnpas/ vthan orubbade bliswa wedh wercket; Skoke 
ey heliernagre fadave Penningar eller Wahror/ wara någon arrcil 
underkaflade/vthan thersöre aldelesfrtje. Doch thetta fa förståen
des/ at ingen ma heller i krasst affthenne punden vpfateligen förför
dela sin Aäsia/ bedragandes Crcditorcrnc medh tranfport pj 
HandtwertkShuset aff sin egendom/ fom elliest effker iagh / til Crc-
di toremes affbetalning ga måste. 

XIII. 
Ther thet ock kunde tilbäras/ atwii til wart eller CrononeS 

behoff/ stulie wilia betienaOß aff the Maror/ somiHandt? 
werckshusen forferdigas/ sa ffalsadantstee under fölliandewllkor; 
2jt the courante ^Varor/ som sa wäl affandre / som affOß betarf-
was och kunna brukas/strax contant betalas emoot Leveranti-
CIU" r

s^fn sürthe öffrlge/ som antingen för Militien»eller elliest 
cx^rcl^besiellaS/betales een dehl förvth / och rcrtcn tha le-
fnn skulle Wrj otf medh tnigon partieulier Per-
cnnrE ; Z f0J!1 "b" Handtwerckshuset, for Oß/ emoot wisse 

fa^anc bcftcQrr» Ta mä medh honom tfaOnogon 

fctt privat ^ScnnJfTSt/Pr0CCdCraS tfirm l°""NtdhaN. 

al m5t 'Hüffler 
fordra / m i <* ^ klare Obligationer haswa nogot at 
SS pS "'hällas / Ot (i fört vthan xmuXmc. 

Handlwcrckshuftli eller theras viredorer förunnes och här 
mcdy/malkstadft Uantct favptmga oä)sdrstrifwa allchanda raa 
Materier |om här falla/ och vthi Handtwerckshusen tilredas och 

® förär, 



fwbefas kunna. TilbwilktnSndaWtjch'M ochnädigfi benc-
&TtUi SuÄ«ndtt aff fombliflt WäteochLrononeS 
Tiititot/ som tiltrttcffm# fortfättiante funna titnhge wara / och 
SK£" Ich andra bort arrenderas pläga. Thrr o f nag« 
T L  C r o n a n  t i l b ö r i g t  p e r z c i e r  e l l e r  X W o r P r y i i r a S  s t o . c / o c h  
^»k twttefshuftn tbtin behöstt/stola ihr sranl stranl ta t'l «hcras 
SÄS pr.,/wara berättigad.- .Eff.ersom W'j ochwtih 
warf Camer Collegium Iben ansiall göra welt/at ich «Utn.isi cht 
ßr.fftrffht Di-lntor"til arrende, vchan orf cheflf tilimfcp 
;hml owag.rI.gMMästlliaoch DiretlorerneahuU .mv.hccras, 
n.hmißot salant til.it bort arrendera rlict soryttra fötffalltr. 

3ff, tdj Materier o$ ämbntn / fom ttl ^itottrtrrftbuufm 
hmn. „öttarwara/ ochtftän fttmmand.iand mhtntptasntasi./ 

C5t0rj(»ibZulltnhsrm<dhavd«cltsbcfvijöbf wara/al' 
Ünasich./förth.sto bättre Rtchttghm IM, weih Tullen iwrae/ 
S ' pro centottl reeognitinn v^awekerböran-
terntffal g.fwaseen streit aft iulKf atimur.n / päthet ehe samm» 
Waror / mä i ibt-lNdra 9<mMtmrf$hu,m '«'""»'".fff, 
Tutlm cxlmcrai. Ä!en arbets XtMTaven ä.e lawäl sö. ? 
tdmttUtTullmst-e. 5ochstoltDirefloreroettlfft/alfaM" 
Matcrialier och relstap /fä trefft måtjtl.jut är/ härm ne i|«nNj/ 
uti kunna excolerasoch ansttstaffas/ och tbtt rmgasie ,o,n (TC 
fan / tftän fvetmtiance tand tota mfora. 

Xbrt ffalochwara £ant ttmAHufm t ItMltV »• 
Jn,obrerbelatantttrtbfäOi»theras IVahjoro* >br«/d«j 
i mml„ fom't Groß i Ättn om ankra tiiNt kunna the rthm tbera» 
m .giziner/ font thtmvlht alla Städer efftetlätas at hava , h 
tat Waror och Arbete /1 rf t vthi fmdtt, rthan en ©ro(i st tptt 
fcwat.rtrb ochthettatachteagasbök/ «het tbe intet annat i> 
prsällta än bwad thesielfiveförarbetat och ttlw.tfat haswa/ vn 

tvtlt aff T!3avun5 confifcation och sädant arbitralt (gttaff/fonf 
tffer sakfenS bestaffenhctt/mäfinnas lläligt thetvppä af sättia. 

Sä f ol.ock the Skepp och Fatfosier/ somtflmaterialiers 
och ^Vahrurnes z hwtlka in til och vthur Handtwerckshusen sorlen-
des / in - och vthsörande brukade bliswa/ wara ftr allehanda besiagh 
tilwäroch CrononesTtrnsi /fttjeoch ledjge/ ey heller något Htm 
derrllcrBeswärchemtilfogas/wiidarc/änhwadeffteroedinantt« 
en stee bör. Sammaluuda ssal ock thet affsädane Wahror eller 
matcrialier fom öswer iands föras bör/medh all sitt ' doch emoot 
een richi.gh betallningh affZohrlöhnen / befordrat och obehindrat 
fortffaffitbltfiM; Hwar til wäre ^„ndzhöstdingar ther |a bkhd|< 
weS/ fkol. wara plichtlge tbem at aiMcra, 

X I X ,  I  .  
?^är wercken (ömma vt bi ihtngäng ochelTe, at i ande! aff 

theraS Arbete/kan hafwafmnöqe ochfullnadh; Tawele Wqock 
wara bttåncftt/ at medh wydare lpecial wtlfor/ btfrämia con-
lumption ther aff; Åunte ock mehraWahrortilwärckaS/än 
fom bandet; confumption fordrat/ fä wele wij ocf pä thet möt)eli» 
gasie vthftrdsten «her aff/ medh en lindrig Tull taxa/ til ett wisi pro 
cenio.bcncticcra .fä at Handiwercksbufen/ Mä ther aff fenna eet» 
godh lt)fa ochproftjt. 

x x. 
^th V& thet, fä wälthefombeboo jandet / fom the /fom vthi Ma-

nuratturcrne inrereflera. må beggt rinna theras ny«a vthoff thr 
hat ttlls onptttgt maiericMexcolerande; Ty stal vtht hwatt 
Handtwerckshuus een wiß Pcrfon vthseeS och förordnas / fom om 
sädant wetenssap haswet/ hwtlktnvppä anmodan / och emoot een 
stäligh betallning och recognition, sial stgh f tsoga pä the Sht» 
tber / nogot siMt angifnnt mattet/ och om the» rätta Handtetande 
och cuhivcrandc/«a nödigh vndeträtetlse gifwa. 

_  X X I .  
Emcdan ock wär Swenfte Ungdom / när then faittma blifvet 

B vnder» 



vnderrätkal och wälvptuchtat/allehanda Konster och slögder bchen-
d<gt fatta plägar / och mången aff them/ hwilkaS Jöräldrar del/äre 
döde b>ffne/ dels inge medel ellersörstaud haswa at vptuchta fin< 
Barn affsadant raka vthi lättia och odygd.Altfawele Wy ocf ther 
vppa wara förtänckte huruledes vthi alla Städer / ther Handt-
werckshuus sörordnade bltfiva / och sa ther lämpte ett Barnhuus 
mä anstiffraS/ vthi hwllkct the fattige Barnen maiKudzfruchtan/ 
Tuch t och ähra / fa oc? illande / strifwande och räknande vnderwi-
ses/ och ther sitt rnderhald hafwa/ sa länge the wedh ahrens tilta, 
gande kunna vthi Handwerckshufen tranfporrcras.at ther/medh 
sådant Arbete/som med hwarsocheenshughoch ingenio bäst öft 
wereens kommer/ sigh försöria: <£jfier fom wtz och/ wedh fat a* 
ne Barnhuus inrättande / öswer mcdeln / hwarafflhelubltüera 
|ToIa/ wqdate Oß (a »tele rclblvcra* 

X X I I .  
Hut Hörer ock Tucht - och Spmns-uus/ them tvtj funmale-

des trele / al wedh HandtwercksKuftns uir4ttante/3 |ToIe anstellas/ 
hwarvthiVanartige/okhnige ochikalckachtige sa aff 
ÖJfon fom .Ouinkön / ma mnestengias/ och för sin föda arbeta. 

X X 11II. 
Vekhet ockvthi thesse^andtwercksyuuS samycket otdeiUelt' 

garematllgä/och aflcontuiion »jfampt therafffölliande jkada bäl-
tre undfln^i ip hafire HJtf nadigst refolverat och fot godt fun# 
ni tjat jäfom samme Husen has.rer sine egne Privilegier och Hrv-
Nlngar/ hwar effter the lefiva tkola / fa böte the ocf medh förståndige 
Direäorer ocf? Jötjlåndare wate förfet>de y Hwar öswer sa wäl 
fom alt thet öfftiga/ hwad Handtwetckshufen pa ett effft annat fätt 
w ed komma kan/wart General Comm. Coilegium. fom thes för/ 
vthan een allgemeen vpstcht och omforgh/ösweralla Manufakturer 
i bele warf OCttke och tHeß Zjnderliggtande Provincicr» drager/läF 
rertaga tilbörligh acht. 

X X I V .  
?ör all tingh mäfle tilsees / atfbrfatne och gode Handtwet-

fare/ 

ka re som kunva göra godt arbete/ och wäl första then Konsten the 
arbeta vthi /den förordnas; Til Hauken enda och aff nöden är/af 
vthi hwart Handtwerckshuus een serdeleS WärckMestare öhver 
lhemsattblifwer/ fomaffgrunden förstår/ och wäl öfwatärithe 
meteulTapet/fom ther til höra/1 fynnerhett fenner och (killtet mate-
riaiieme, the duge?ige ifrait the oduqelige/ feer vppä/ at sä wäl ma
terien fom üfonen är godh och tienligh/ fä at sielswe Arbetet fe-
dan/ medh fa mycket bättre sördeel/mä ftmna debiteras och fö ryt-
träs / Dileernerar arbetes? redskapen och sielswe Arbetevne/ Vät# 
trar hwad han seer fattas/ befordrar the dugelige Handtwerckame/ 
och lagar at the odugelige mäaffikaffas: SerdeleS (TaD hans 
ämbete och thervthi bestå/at han thet Godz/ fom ther förfärdigat 
bhfwer / wtäfer och stemplar. At nu savane gode och ssickelige 
Wetcklnestate må skaffas wedh handen / ther öftrer läre wederbö^ 
tandeme sigh pa Ämbetes weg nar wärda låta' btrilke od^ bearbe-
1ü ual?c/ huruledes the/ fom mtetiRqieiärotllsinnandes/ 
tärawäl vthursremrnande *and mä indragas. 

X X V .  
.bland the £,t|af<r/ fom £6 fömnMt.f haswa,at 

°* pä serdtle» tvi|1a j^hrttr låta vpråtla 
äurcrnchtrnU1"!' At""t äklhen ringaste / al når Manufa-
arbctct / fom h u l/' ̂ .^ödde ärv / kan ttn sådan vpflch« öftrer 
fötotfat« ^ ^ omlalaS/ ufffogtltgtnlTt#/ hwtlket 
fcl.tolr/odviM^ ti,lm t Mtdh tlartt och falst G°d; strfylt 

^"laaviithttgodafoiii otugtligt/ ethurarrturL. 
° t 0<f päihttHandttrettkarnt i Hand-

tvår<t6bu|crt/ma fcfflt|(a flgh»m at göra godiArdctt/ och Köpa-

»It! h Z "r"' m 906< och du-?«>'g» God,; Ty 
Htaf6rort>na«/ai aOt Zvahror/ som salcdrs 

«Hu>cnstrscrdtgas/ stolk i packhusc»btllchtiaas'! vch hwardera 
slaget/tffter«Heßfim-mtbtlmjtiigh -och groffkei / medh serdeleS 
»her ttl strordnadc v«empl»r merrkias > Ta ock lher affeen ftrde-
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lesaffgijsr til /^ß och Kronan förordnas och vthräcknasmaste/ tit 
ett wlstpro cento, pathet then afffaknadt/ fom trtf aff Manufa-
Auecrne, mrqkes tilwerckande/ warde vthi wdt @tOOr @tö Tull 
kennandes / nogorledes ther igenom ater ma ersättias och rpfyllas. 
9?ärnu fadan affgtffl eller Stemplepennmgar vthl.iade droz jTal 
godset allestädes häri Ryket pafTcra frtjt/oc aldeies obefwärat \va* 
ra ifrån alle andre Palagor och vthgiffter/ ehwad??ampn theoek 
haswa ma.Men bkswa the vtbnikes förde betaleförvthan Stemple 
Penmngar/then vthgaende étort Siötullen/doch tnedh then mo-
dcration, somithen 19, punden förmälts. 

X X V I .  
Til al hälla Book och tichtigh Räckmng/ fä wäl pä the inkom

mande rää och groswa materiers inköp och anförstaffinde-' fom the 
förferdigade och ttlwärckade Wahrurs förytlrande/mäste »andt-
werckzhusen haswa nödige Betienke/som ock sa affwederböranderne/ 
och emoot nöpachtigh csurion, helst när the nagra medel om han» 
der hafwa / dM förordnas kunna. Thejse (fot* halla alla Böcker/ 
handling - och Räkningar 1 godh ^rdre och skick / fä lagandes/ at 
wedh hwar Termin» mä för ppbörd och vthgifft göras redo/ sa 
och athwar Participant mäwela fin dehl och an part/och then ttdy 
(igt mbbekomma. 

XXVil ,  
The trätor och irringar/fom innom Handtwerekshuufen/ 

emellan Interelfenrerne» Handlwärckarne / etter andra himia rp# 

komma/ ssola aff Directorerne, fd wtjda theras Inftruciion^ 
mttch gtpret/flKtrs/fl/et af tvärt ircn.Comereie CoHegio afdön^ 
utöst Criminal> och sadane civil saker/ fom Manufacmrernc^ 
intet angä/vndamagne/ hwtlke tffttt wanan wedh ordentelige t°~ 
rum förhör ls och affdömas stole. ^>och i?al thenne Jurisdit"* 
on» och the öffrtgeath ndtwetckshusen förlente Privileg,cr* 
(mgreiwata än fom Handtwetcken pä samme -Ohrt f wedh macht 
häldne och fotldteffne 

X X V I H  X X V I 11» 
Säsom n» thetta wäre vpsäth medh inrättande aff Hanvt-

#><r<Mtitw<btrvppä förncmbligcngZrrch/akßwäl '̂ar,(r"(l'' 
rtjw(bm<h-mctct/ fmtfritltog»ädrllgtnvihmtandttft f-
MandeW-hror oibff ro# / mä». v,h> Lanttt bi!bchSl!asechtar 
«her igenom fenro nogon Mim (iprcf» och J'?;f, 1 
ån t fr al 6u*e »ed, »r; Al.si dr >"g«wär m fflWg «J«JJ 
Privilegier, som för thctta/ pä ätdsttlligt f • Qccrag 
äed een ellcr annan tunne förlatttewara, har igcne I «iMrlU 
och vphaftzyas, mhanat samme Manutacturcr sä . g ^ . 
gen / och efftet Privilegicrncs Ipttlfr fcrrl^fu^ / faf t 
Nom eheste Handlwcrckshusen mä befordras och scrt^k pas. 

'Zilfldan ända ffalransakas/ tttiireoffpiffc Privilcgefad<$ 
Personer /hafwa theras weref vppä che Ehrtet / fMti kl NN^ t thjKtstt a 
och fourncra ihe ctf thcrsammajiädcs inrättade Manufacturerno 
nödige requifita. Och pä sädant fall mäze samma Merck thcr Mim 
tva bestäcndes, icke allenaji sä länge Privilegs ähten rrara / vchan 
ock sä framdeles i tilkommande tijder / jamwat ocf Privilegiet ne föt 
pgb och stne Arfwingar alt vthredt niutaHandtwerckshus»ns privile
gier til godo / nxdh «Hesse förord/ at <^m ehe för medellöfiheet/eller an-
dre förhinder fful/ intet hinna göra ellcr tilwercfa sä mvlfet aff sam-
Ma flag» Manufacturer, som behöfwes^ ffole the taga flttt Partici-
panter medh sigh helst them aff berget ftape t / i samme eller näst be-
jägne Ktäder/ som medh fadane W^hror äro wanc at handla /\ och 
förthenfful conlumptioncn sä mvefct mehra befordra kunna/ ech 
ther thesse mtet tilracf ia/eä andre Personer aff hrrad Ständ the wa-
ra mä/ <ilth' ßthen beearfrronde quantiteten ttlhopa brtngoo kan/ 
beräknandts pä theras egen ar de-UörLapnal alle Nödige/ och in (il 
(h<n tijden anwende Omkostnader. Medh Directionen sf-
tt(t thesse Manufacturer >hanHds«ff«r Handlwerefshusens ordi-
nanticr j Dech säat »hen somWer^t steljs b.gynt hafwer/ Nif-

wer, 



wer/«h<r han sigh dlrcctionen' i»j| vppätaga/och«h,ttil capabcl 
ffiWMS/ för all, andrc prxfercrat, 

X X X .  
@full, och nigon aff «^fPririlcgcrade Personer / hafira fn» 

fa««a« theras Manufacturcr pä ten ofcqr,m Ohrt/st fan cheni 
,,n annan och til (3t>an</ bequemligar, Pia« vih ees / rp> 
pj hwilf« fall the sammaledes haswa at niuta Hanvtwerckshuscns 
Privilegier och»if for „I godo. Zher och säwore/ai |2dan< Per« 
söner tNtkligenwill, blif»a wedh fl« ,g,« undsägne Privilegium rt§ 
sim Ohr«,n / fil «h,ß Privilegij Ahrtn Zro vthgägn,/ fiende »hem 
sädant fri«»/doch wari androm vthi then rj«e privilegierade Ohrt, 
eher medh icke förbudet / samma flag, Manufacturcr at inråtta och 
fortfattia / warande» the particulicre privilegifltr / icfr thesto min« 
dre sörplichtad, ,a« vthi Handtwtrcks - Packhusen Uta b,flch«gaoch 
fiewpla flne W-hror / och flemplePenningar vthgiswa / fJimråf ock 
Wahrorne ther föifalid/nridh confilcationcu aff thet / som fan t(> 
sinnes Wifira pstcmplai bortsältt. 

X X X I .  

5}Jr «het flgh fan tildraga/dt em eller annan flgh hJr (fiter an« 
gifwer - och rppä nog»« Arbe«, eller Manufactur.sotn amen aff ho» 
nom fW »or, inventerat och opfunni,/ eller tllkfl härtilsötrnd, 
in«( pratiiccrat, vthan ifrJn fremmande tand hif« ffulleinsöra«/ 
privilegium b-gärer/ få ffal först ransafas och examineras. medh 
hroilf« ̂ andhrerrf^iiu# fammanife Manufatiur fan bäst öswer 
een- femma / di,« W>, «hen famm, frdan triff,i wc/e/ bcneticcran-
d«s Honom fSrfln invention medh een dehf/ och Handtwerckshusck 
får Privilcgierne och medein (ful, medh «hen andre dehlenaff'h« 
férmoner och wilfor honom förunna, fimna/sta«ingenvthom sam' 
me Handtw-rckshu», / mJ innan een wiß ti,i>heftter göra (amma Ar-
tttr/ wedh confifcation af Rahtun ocharbitralt Straff 
ranve«. * 

3i< P 

XXX n #  

PS isttcheVökttt och stellen/sc m ( i l  f y n M m c f t f u f e n  v f y  
j&w warda / mäge sä mycket leteare fiä at bekomm ?; Sä loftte och 

^'säye Wij här medh /at eil sädant behoff inlåfa samme Ohrcer/an-
för contanto Penningar eller annat wederlagh/ eller ock fMfrc*/ 

^ theras werde beräknas Salliaren för ett capi tal vthi Wercket/ och 
ther aff niutcr affkompsten pro quora , som the andra; 

^Hlfallthettasidjle ickeffulle mata tfcc antra inrcrcfl'cnrernc til* 
' $5 wcle W»> / at ther medh procederas stal / på sätt 

^'lßsomföllier; Nembligen atWtj samme Proportionerade 
äth Salliaren ( cher han Playenaffsiä trtll ),förf?<i Ährce 

'^»fwa/minskandes sedan een tifonde deel hwort Ahr/ som på 
?and,werckshusetz cafla ö?as stal / f<f at han Salliaren innan io, 

förlopp, sedan Wcrckt, sigh satt och sörmehrac hafwcr / vthan 
-a art och Cronones witdarc'vchvär / ellcr Handtwerckshusey (?oo# 
^ ajflaf nddb/proportionalitcr mebh the andra intcrcflcntcr ha-

ve at bekomma sin anpare. 
xxxni #  

°r$pi 'i" ̂ 5 ptf<n' ther tis haswer/ 
!"c.ib ff lnyckcn flörre nytta anwtnda flne medel til Hantt, 

wtcksh«s«n»fonh«pand.. ZpsorsäfrcWijsäwu-.yant.wr.^. 
ieemtheraff i svnnerhee«/atW«> 

JHtm icke allenast wedh oswanffreftne Privilegier handpaswa, v'han 
ock framdeles nät st behöfwes /ock Wi! «herom I vnderdänighce« an. 
sockte blffroa/ medh fiere nSdige och god, wilf or benäda/ samp«v«hi 
<«« och annat / hwad til beordrandet aff ManufaOurernc fan len» 
da / effter görligheeten hielpa och affiftcra W(|r, kfft,r fom Wi> ock 
sä Directorcrne och andr, Bcticnte / som Handtwärckarne och 
Arbe«»KoIck,t»ifrän «hen största til «hen ringast,/vlhiWär Kongl. 
hångn och Kirfwar taga / fitbiudandae hwariom och enom/werh 
ÄSr LnädceilgSrandk»,««moo« «Hesse Wäre vihgiffn, Privils. 
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eier.«Ufa»<6<m nogsn fLrftngb«Ort t*t6<tt»tllfa. Hl 
relffo / hafwe Wi, «he««a medh Wär« Konz!. Sc er c t. fj_ 

Wir ̂ ögiührad« E>?«lige fjr< ZruModrr» > samp« che andre D 
re / och Wär« Äiffte rcfpcäivé Zörinyndarcs och RegtringsP 
fcerfirifft btftiffM Ufte* Datum Stockholm fceti ig.Scptetnb' 
Anno l d 6 8« 
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