
mcdelst samma ährs Beflut stadWmäsamimledeö esst« 
orden och thes klara förständ nä sin siillbordan. Och ändock 
Wii förmoda/ther tbetta salcdcs blifwereffterkoinmitoch 
ViAu j mMet/fcirn Wij nu flute och förafflkede/at thet effttr-
komuas ffallthct Hans Kongl. May:« thä wiflerligenicke 
rinaahieiv och vndcrstddh finnandes warder/lijkwai i sau 
tfv 'in til Hans Kongl. May:tz och Crononcs ticnst och nödh-
torff t ivEc ffttUc giüra ttifyllcst/ och Haus Kongl. May-», th« 
«4,10t wijvarepä cn allmännRijkzdagaff Dii fodrandeS 
«jorfco/fö erkänne Wij ofi änthä styllige at gä Hans Kongl. 
Mav«vuderdänigst tilhanda mcd alt thct Wij kunna och 
förmä: hällandes Ofi bäde plichtige och willige/thernogon 
nSdh äkommc och'ä omträngia stnlle/Lijffoch Blod / sainpt 
alt tbtt Wij ägha och i Wär mackt är/ für Hans Kongl. 
Mau:<, och Fäderneslandet at vpjättia och hafwa ojpart. 
Nli at Wij thetta förestrefne säledes hafwa godh fUrniit/ 
samtyckt och flutit/ och wcle at äff Oß och wäre Heinum 
stadde Medhbrüder/sä ock Effterkommaude staltryggeligen 
ochobrähligenhällitoch effterkomipit warda, Thy hajwe 
Wij effterffrefiie Swerges Rijkes Anekie Drottning/Rädh 
och Ständer pä Wäre och the andres Wägnar/thma medh 
eane händer vnderstrifwit/ ochwitterligen lätit fättta Wäre 
eaneM ock Wäre Stad» och Härad; Insegel här nedan fö> 
re soin stedde i Stockholm dm Adcrtoude dag t Decembri» 
Mäaadh Ähr effter Christi Börd/Ett Tusend/ Sexhundra
de pä thet Siuttijoude ochAndra. 

Tryckt hovs Niclas Waiikijff/ Kongl. Beokcr. 

Kongl. Mayst:' 

örstkrm^/ 
Glfwen samptllqe Rtjkzmö Ständer 

Ri/tzdagen < Stockholm thcn 18 De» 
cembris Anno 1671. 

Stockholm/ 



»mdhGudz lltöt/ 
GMrigcs/ Gü«ht6 och 
Wändes Konung 0(6 21# 
FSrsteiStoor-Förste tilFinland 
-fSertiqt) vthi Stckiic/ Estland? 
Lijficm5/ Larelcn/ Brehmen» 

, i y — , 25ctirfcti / StettinPommernt 
Cassuben och W-nden/ Förste til Rügen/ Hem Ss'«rIngerma.M.d 
och Wißmar; Sck ock Pfaltzgrefi« widh RhmnB^r/t'Gu-
lich/ Cleve ock Bergen Hertigh. GiSre w>ttcrl>g>t/at emedan me-
»ige Twenges R»kes Mdh och Ständer/ vthi Wckc s^de Jng-
domi thck Gudh thm aldrahögste aff sin ovthraniakelige Försyn mvnde 
de ifrln thenna Werlden och til »ighi een ewighGläd,echordra^ for-
dom tdeStormäcktigsteMrste och Herre/ Her: UM 
Sweriaes/Giöches och Wäldes Konung/ Stor-Forste ttlZtnland, 
Heriah vthi Stckne/ Estland/ Liifland/ Carelen/ Brehmen/ Vehr-
den (btetti ivsBommern/ Cassuben och Wenden I  Förste t i l  Rügen/ 
$. <^A Ar#» ftXfaffrCArefw 

ttnvl) I Hl XL/IIHW, v-ivvv > ^7 a ' TT ^ 
Höatährade Älffelige K. HerzFader / Christeligst och Glorwyrdlgst 
i äminnelse / hafwe jigh behör ligen pä mint thenArfföreenmg tom 
ilk)x i6soaff them eenhäileligen samtyckt / fluten och förassjredat/ 
ß ccf jht 1654 ward c vprepat och stadfäst/ jemwältilf?llicthcr aft 
vvvck tbe twenneRiikzdagar/som höliesÄhr i66c>/ then förste l Giö-
tbebora/ och then andre här i Stockholm/ Oß för theras rätte Konung 
och Herre < sampt Arfftagande til Rnket och alle thes tilhönge Land-



iTjpcr/crMnH' hyllat och ffrklarat/ losivandes cch sigh sörplicktandes 
tmcpt £>|j til all hnldstap/ (icuft och trooheet/ fifom redellge/ vpriektige 
och hérlimime Nutersikthare ägnar och bör; Hwilke the v!i?i ftr-
flutne 284rc omyndigheetz Ayr icfc allenast cffterkommit/ vthan ock 
nu mehra widh thclla theras allmäiinc Möthe ost) hckäne Aijk^S.ig «lg 
för myndige förklarat / sampt sri> och godhwilleligen vpdraget och ös-
n^rantwardat Wärt Rijtes stillkomlige Regering/ med vnderddnlg-
lie och éfrniuftfte begiäran/ at 2ßij tlini littnme nu tilträda/ och til al
les theras säkerheet och wälfärd/ scksoin een Christeliah och Laghligh 
Konung/ wähl och ordentligen vthföra trele; Hwarfire äntochWij 
nogsawpt förvth see/ hivad sntir börda öst här igenom blifwcr pcklagt/ 
Lijkiväl säwm Wij betänckie at thetta iistc vlhän Gudz särdeles För
ch» och w l̂bchagh jigh sck'edes «kiekat tyxfwl wifferligen förtroendes 
at han fin Nckdc och Wälsignelse til thetta sitt wäret mildeligen förläh. 
nar/ och Oß med |iit Guddommelige hiclv/ sampt Helge Andes styrelst/ 
styrcker och vnderstödier/ Wij ock ther hoos med syiincrli.gh hugnad 
förspörie thet vnderdcknigej hulde/ trogne och rättrckdiae Hiertelaqh/ 
som sampil ige Wärt Ristes Rckdh o» Ständer til bfj draqe/ och 
förthy tri,ggelig^n ckliite then faste fcrfdfring / som che biide nu och til-
körende Oß gifwithatwe/ at wela och ffola bewijsa 0ß ochFädernes-
landet all trogen ticnst/ sydno och horsamheet/ sik ock at giöra Vß al, til-
körligit och wärckeligit biistcknd/effter hwars och eens yttersta form*, 
go/ämne och Wilkor; Altsck hafmWij icke kunnat eller bordtlängre 
cß vndandraga thetta Wärt Kongl. Embete/ til hwilket Wi, äre söd-
de och arffalne, vthan häller sör godt och ftdhliait pröstmt/ Oli til fö-
retalde Wärt Rijkes Rckdz och Ständers vnderdcknigc beqäran 
och ckiiiindun at beqn äma/ jemivdl til fNIie thcraffRi,'k,ciisRe.v 
ring nu i thet ä)elga ^.reeflildighee^ Nampn wedertaaa/ och ther-
boos them sunpt ech lyinicrligen effter flääl och rdtt \å och fram-
forne Wäre Konnngjlige Förfäders/ eenkannerligen Wckr JW 
•-chrade Älffelige Käre HenFaders/ losiige yempel/ ein Wärt Chri-

stetige 

stetige och ortkntelige Regemente / sampt Nädigeöch rätträdige för-
hällande/ ?ll!<h:dtyst försäkra wciat; Effter som Wij thet alt här 
mcdh leftrc/ tilsäye/ styrckc och stadfäste/pä sdtt cch trije som föllier. 

I. 

.fot fl, Sä som Wij/ vthi then Christeligt Evanqeliste Re-
ligionen/grnndad i the Prophetiffe och Zlpostohste Skriffter/förkla-
rat i lhcn Ansbnrgiffe Bekännelsen/ och sedan Ähr i Uĵ l vthi Upsäla 
Möche aff alla Rijkzens Ständer vprepat/ samtyckt och wedcrtagen/ 
til hwiikeu effter Konung Gujkafts thenFöistessiutiie Arfföreening 
med Rijket/ alle thes Succeflbrer Sweriges Konungar/ scksom til em 
fundamental fcVyl) bebundne äre/ dre wordne vpsödde och aldeles stad-
lä stade/ jämwäl igenom (Sud) Nckdc tänckie och wele in til Wckr 
Dödzstund icke allenast framhärda/ vthan och Wäre Succeflbrer och 
Lyffzarj wingar / ndr Gndh effter lin Försyn Oß ther Med ffulle wäl-
jigna wela/ sä>om Sweriges Arjstrstar i samma Religion wela vpfo-
stra lära/ aldeles (cm i förbemdlte Konung Sustaffs then Förstes 
Arfföreenina/ sckstm och Wckr Sal. K. HenZaters qiffneFöriäkrinq 
Ahr idfo dr vthlofwat. Altfå tofwe Wi, och thMjkest Il( biilå/ 
handhafwa och be«si)dta alla Sweriges Rytes Ständer/ Andeliac 
och Werldz lige/ högre och Idgre/ widh företalte Wckr Lhrisretiqe die-
lyten / Gndz reena och klara Sid/ och the höghwärdige Saerame». 
tens rätta sanffylliae briink/ aldeles som thet i Kommg Gustaffs 
sidste och Konung IsyäNS (bägge höghlosiigh i imuinelst) förste 
Regcmentz tiidh/ i thetta Rijket hafwer warit vthi öffumg/ men sedan 
vthi ofwanberördellpjäla Méthe /förmedelst allmänt cch eenhälligt 
flutit/ vthtrycht/ gillat och bekräfftat bleff. Och wele Wij ingom aff 
Stäuderm/ eller andre aff Unterfäthare i här vnderliggiande Län
der/ högre eller lägre/ em eller flere/ nckgon annan Religio»/ mittun 



n-edh lockande eller trugas« anmoda eller pckkinda/ ey heller nckao» 
annan/affhwad amian Nation/ Slcknd ellerwilkor/ som ha» och wara 

Stfä0^"?orfare'̂ 'infl/.0!fin"ia"1 -»er hemligen tim 
strbemälc år ^ t',̂ ri3c Pr°vmcier, du thennasom 

IL 

..K.ÄÄS3ÄS ÄÄsat 
gÄÄÄé«:' 
LAtwMfmMI emtmievUaenat ingen som aff annan Reliaioni?^ 

ÄÄS 
IlFop/Supcrmtcndcnt.^CflpKbifailt/Profcrotl Academictnceller 

Gymnafierne, Kyrckioheerdar i @td6mic och pck pandibnade» 

Ä "ir'm fw«" •»'S 5SS 
'S I 3«n«Wr Mtr^r.r -6,«« "172 
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f ÄÄ'ÄJSÄSSÄ 
haftva/ 

hafwa/och icke tilstSdia at ntfgenLicentie enom eller androm tillätes 
här emeety elfter |p tit *>ffjDfi tit thes confenation the här til gjorde 
Forordningar/ särdeles i Wär Elffelige K. HerzFaders tijdh/ \& eck 
i War Minorennität ältcltö approkeraz, gillas och stadfästas / hwilka 
W i ockj \'& miida thet aff nöden wil wara/ trete til then ändan för. 
mehra och förbättra lä ta. Och trele Wij sörthenfful/ at Biffoperne/ 
Supcrintendenterne, Confiftorierne fä Oct ailfrre a(f Magiftraterne, 

högre och lägre / sä i Landet som Städmie/ hafwa ther ett flijtigt och 
noga vpstende vthi/pä thet the som göra ther emoot mäge anthen söre-
tommas/affffaffas och wärckeligen hindras i tijdh/ föränaltrijtcr in 
omsigh/sck at all ting ftl des genom Gudz nckdigeFrrfynmä kunna 
flttias i sitt rätta Lagh. Men althenstund itme Beswckr falla ther 
vthi; Förstat fremmakide Potentaters och Repukliquers Sändebudh 
eller Refidenter, fom aff annan Religion äre/ sändas här in/ en tijdh 
här at fclifma och jigh vppehälla/ eller strax at reesa tiltakars igen/ hwil-
kem fiti Gudztienst at difputera eller hindra icke ffidhligt synes för 
mänga orsaker ffull; Sedön komma eck andra hinder in/ sompt sör 
Densterieenkannnerligen Krijgzticnster ffull/ sompt ftr them som dris-
wa sin Mpenffap/Handel/ Handtwdrck och Nähring; Hwarföre 
Wij ock them/ förberörde Lcgater ech Residenter/ theras Religions of-
ning f?r sigh och fitt rnedsölliande Folct ccb Ticnare i (ttt iSuits icfe 
funna förwägra ; Dock sck/ at ingen annan än thcras ecnffylteoch 
medfölliandeTicnstefolck thet samma tillätes i theras Hnns / och at 
allom androm/ ehoo the dre/ strbindes theras Gudztienst at bijwista 
tch besökta'/ först them som dre aff samma Religion/ och str andre or
saker ffull hdr i Rijket mistandes/ och mycket meera siere som sigh til 
Wckr Gudztienst bekänna. Hwad widhkommerandre stemmande 
som sigh medh Tienster hdr i Rijket/ anthen hoos Oß/ eller för Handel 
och Handtwdrckcr ffull inlåta/ tristas eller ncderfdttia/ the mckge sck 
länge the sigh mprivato roligen/ stilla och vthan förargelse sörhcklla/ 

förrätta 



flrrätta sine tienffer och andre fiiie ffählige flrehaswande / och fit sigh 
fielfwe i sitte Huus giöra thet theras Gudztienst fordrar/ men hwarkeu 
bdlla Samqwämmer/Hemligett eller vppettbarligett eller draga nckgon 
Lährare in i  Landet och i  theras Huus / vnder hwariehanda pr$text, 
anthen til Religions öffiting/ theras Barns information, eller annan 
sädan intention widh högsta straff tilgörandes/ som framdeles wij. 
dare fpecifkeras och beskriswas ffal. Skulle och ttägon affhwaric' 
handa Religion han twctilet* praet^nderade, ftnnastRijfet och thes 
Pro vincier som brüste vth med ord eller gärningar I at förtala eller för' 
smäda Gudz Ord och W5r Christelige'Gudztienst/then ffal som Blaf-

phemus och en Gudz Ord; ffrsmadare effter föregången Soom ifräti 
fin hafivandetienst affsttt/ och cfftcr brottet til Lijswet straffat warda. 

IV. 

Til thet fiäxde; Wij wele eck icke allenast älffa/ähra och 
vthi wyrdning hckila thm Stoormächtigste Höghborne Mrstinnaoch 
Fru/ Fru HEDEWIG ELEONORA/ Sweriges/ Göthes 
och Wäitdes Drottning/ SwrFörstinna til Finland/ Hertiginna 
vthiSkckne/ Estland/ Liiftand/ Carelen/ Brehmelt/ Vchrden/ Stet-
tilt-Pomtnern/ Cajsubett och Wänden /Förstinna til Rügen/ Fru ös-
iver JnM'manland och Wißmar; Sck ock PsaltzGrchvinna widh 
Rhein i Beyern/ til Gülich/Cleve och Bergelt Hertiginna/ boren Het*' 
tiginna til Schleswig/ Holflein/ Stormarett och Dittmarschen/.Gre5 
toinna til Oldettborg och Delmenhorst / Wckr Högtährade Älsteli-
ge FrltModer/ vthan ock ther öswer hand hälla/ at the med hatts 
Sahl.Komzl.Mayst.Wär Högtährade Älstelige KäreHenFader 
vprättadeAchmtikapsfördragh/ fi ock andre vndsckngneBreeffoch 
Mrffrifirelser/ mJge i alla mftto osörkränckte förbliNva och hand-
hafwas/ alldeles scksom the strstAhr 1655/ och sedan Ahr i66v/ aff 

samptl* 

samplligc Rijkzens Stän^r ftfiwMft ihm Bejlmh cch BijaO 
ffcdh vprepadc/ samtyckte cch stadsästade dre. 

V. 

ril chct Fämte; Wij irole och hälla ech haWMrt N 
ffeliqe MjkzMth i till'Srligwyrdningoch ähra; OchmcdlitberaS 
9WU) styra cch Regera Wärt Siijte/ och icke blistna nckgoii ogmistigh/ 
eller taaa opp til nxderwillia/ fast du icke alt thetiom,ade?/ t fitvrrt 
behagcligir; Mycket mindre illa vthtyda/ hwar icke alt »lSdde den effeä 
ttlflU intepderar och gärna lindar. 

Vi. 

tCtl thet Gicttt i Wij lettre och tiliSye här med at wilia sty-
ravchrcaeraWärtRijte Twerige effrerKonungensSedh/semiKo-
minaoBalkeniihetsterdeCapittelet bcstristrm/ ocd esttcr |cni 
pck Äi,kidc.aen i Stockholm »hr 1617/ med allmänt samtycke Mat-
tad är. Och welcWij här effter beställa och besättiaRijtzcns höga 
vch förnahma Embeten / Drotzes/ Marffs/ Ammirals/ Cantzlers/ 
Skattmästares/ Prafidenterts i Hoffrattcrne/ iHandklscoUexio» i 

BergzcoNexio; Sck eckRtjkzRädz och Rädzi andreCollcgier, 
samptLagM<Ns/6ouvemeur5i Provincierne,Stätbällares/Landz. 
böffdittgars/ och pä che förttämsteBefästtttngarne/ R'.jkzMarffalcks/ 
Generals ttffArilleri«, Si.jkzStallmMrcs I RijtzISWSstaNNs 
(Smfcicfl cch Tiettster mcb inföddc Stvänsse Mätt aff Ridderffapet 
té Adelm: Wcle ock bära ähuga och omsorg däröftver/ atDowstv' 
latnc i ?ch UnderRätterne mige lätt strsedde och bestälte blif-
ml fä ctt lM ock lägh/sattigh ocb Njk/mäge wtdh HwnlgesLagh 
,ch sitt hafmndeRätt ewält HandHatfd/ och emcct orätt sörsivarat 



(Mrtu. Wij wcle ocffl hcklla Embeten i theras stlckhkiae ed5 (aatiat 
r-ip-Sochwyrdning, <xt altmcktte krafftigt och crfcmfi tim' Ässaraäs 

ffÄtissr'« 

VII .  

jq 0fÜIflbi; Med 35ifF0periKfi/Saperintcndentcrnc< 

ttnrrfhn'ris *7 .( ksster chcdertagyeoch samtyckte 
S f Tim 157' I °ch them thm.- mS 
tuJe Jh'n ""^ och'Nyüdighcet til fittEnbeteS rättmätige vthtS. 
! uhckll̂ ochstyrckia- Wij wcle ochZ Academiemc, sampt 
Grn Uder och Scholar, Iis Kt Hospitäler,ic hcklla w.dl) mäÄ 

3nfmikÅ ?'M.Wighetcr conktvj, 
9 Ollptidt/ Profcllores, Paftores i 0^bcVlld édbofemitf m> / 

^rSrÄ[î r^Cfr&ar ̂  landet .W^fincUn^Är-
S märtP^Ä r6"" ^ckl-gm-kl>l wäl sto,a Krakunna. 
Wn fo s , ! t Mmemk4 om Doomkytklorlie och Holvita-
t>"mm "^tmedhByMingoch godt wckWndeMetwar. 

VIII; 

zéiiiJS ŝt&tas -'wthcr.ickgotR./kctt.ltheöförsivar/stkcchect/upromstochtar^.vc. 
re 

cendecl aff Landzhöffdingarne stghifrän theras Höffdingz-
dornen abfanteraffolc/ och fiffom chef löper twert cniDPf rbc 
ras inftruaion och Embetes plickt/stwilock Kongl. Mo».« 
them befalt hafwa/at the/widh förlust af bemelre theras Em-
beten sädant ratta / och stghvthiHöffdingzdömen tilstaves 
finna late. Men ffulic nckgon affthcni genom Kongl. M.« 
befallningh eller tillåtelse längre wara ther ifrSn an Embetct 
kantahla/ th<$ warder Kongl. May.- sielffnigoni stallet 
förordnandes. 
I lijka inätto fröre ock Landzhöffdingarne handhafwa 

Iitdderskapet och Adelm widh Kongl. May.» Refolution^ 
cm Herrdazpcnningarne/ s<i at Crone sampt Skatte them 
allena ebrläggia; MenZrälßebönderne therisrön befrijas/ 
förstämdes ock under fraise the «Vkattehcmman/som Huuß-
bonden affvthlagorne/kan hafwa löst til figh/allenast at then 
samma drager then försorgh at dem." Hemman blifwe 
> Cronones Iordeböcker istan Skatte och til Fralfe weder--
börligenafflkreffnc. 

Kongl. May.' hastver ock lätitransaka effter/ affhwad 
Rättigyeet fbm ̂ ?tadge - eller Säinie femman are ochwa-
ra bore/ ock scksom ehr beflnnes aff attistüliqy avtl)/ somlige tit 
ewärveligh rijbl) / somblige til theß theras Stapqeptiini»-
gar them arherlefwereras/ men dock alle för Skate och Uth. 
lagov/ odrtffne atbesittias/ altsck ar wäl säkrast at man 
bwart och ett Heinmans Rätt/ vthaffBreswetz som ther <$ 
glfttttar/ Iydelse judicerar ochdömmer > Mm |o finner K. 
M.' li>kwalstckligt/at then som nSgonstädie rätt haftver/böc 
Skatten ährligen ehrläggia/ som och Heinanet och Godzct 
ww mackt holla eller > widrige fall/ och ther nckgon stor brist 
här vthispordeö/wara stn rätt tfrlnstigh til theit som skatten 
vpbar/ såsom ock icke hafwa mackt thenne rätten p<!något 
fått genom pant eller salu at »li-n-r- vthan Huußbondens 

B il fm> 



samtyckte / bwilken ocf ff am för alle andre flal wara nämst 
then at löfa til sigh ther han wil/ ochnwi R^ttc.i afwen fa 
föt bruten om häremoot handlas. Arff angaende/fä simcS 
stäliqt/atthenneRättlghcttnkan ochmaärftras/ esstcrLagh 
fem aiinat Löößöre / dock thcrta altfä fvrstämdes ther icke 
fieifirc Brefwcn annat vthwhfa/ effter the hafwa störste 

^""Ärtihetetl at inrätta Gästgifwerien/ fom Riddcrstapet 
c* Adeleu vnderdänigst iökia/at få pä theras egne Agor/ och 
emellan the orcknsne Krogställen/kan Kongl. May.cfa ige-
mcen/ od) vthanäthfkillnadt icke bewillia, vthan ther nägon i 
fnnncrheet fadant astundade/ mi thcn gifwa stgh an/at 
Landzhöffdingen ther öfwer Orthenmäkunnasörst ransaka 
aff hwadh bestaffenheet thet wara kan/ och om thet löper 
Gästgifware Ordningen filndgoftiiccir eller hinder. 
I li,ka wättoförklarar stgh Kongl. May.- öfwer then 

förpantningz Rättigheet fom Riddcrskavet och Adelen t 
ft)cnnf punäcn beröra* ^ötlltanDcö .Kou$L May/ confi-
dcrcra hwar Cafum för sigh ndv the forefewo/ cd) ther widh 
hwar od) «ii gärna wilfaht a sä framt icke nägon CronanS 
fardeles nytta annat fodrade. 

Tye träkörer hwilkehäreffter falla (5 öftrer KlädeOrö-
ningens fom andre Kongl. Stadgars öfwertradande/enkan--
neriigen the fom allehanda vppigheeter och öfwerstödh angä/ 
eller ock affRidderhuusordningen här stttta / hafwer Kongl. 
Man.tnädigst bewiUiat at ehrläggias och anordnas tiMid-
darhtiseN Byggningh / och thet til Kongl. Man.' myndige 
Ähr och antradande Regeringh / hwareffter alla Domare 
sigh ratta stole/ och kx-cmorcrnsräckiatheAiddarhuuS 
Betiente handen til theras vthfodrande. 

Kongl. May/ filliter nadigft/thet Ridderjkapet och 
Adelen alti»dh nid fä hafwa sine Fougdaroch Betiente när-

(niiMntie tvidh the Asfrä.kningar fom CronaiiS^ougdar 
Kai röblbwaéBönder öfwer theraSUtblggor ochrertati. 
£ i öchatsävane Aff äkn.ngar mä btrirt Ahrhollastwä 
aå wv / och .k)Mißbonden eller hans Bct>ei>tt hwargangh 
5^« 1 ftvr mn tilkcnna; AftavöfW Landjhvffdmgarne 
walle hSUaVotnV. Del) ttjer / \d nräl i Swaige lbmSkäue/ 

irtan / när richttMten är giordh aff nägon 

® rifef'2t&t>t>erffapet och Adelen i Sköne vn
derdänigst andrager / angäcnde the 

SS?'ÄSÄÖÄ «tilDsbra. It 

Kncchter äre vthlofwade / fa ltena , tL siqy 
gode och wahracktigeKarlar/vthan ock fa kladdc fom we i g 
wederbör / famwäl affRidderfkapct och AdtlM sielssunvcr 

Kneckter rymma bort/för än the komma til then Dt tb-t be», t he 
wärckeligen fiele träda, Cronans Tienst / ranMeock andre 
Mas i stället. Men om Rtddet «kapet och Adelen nägot 
nicvr wil päbördas/ eller theras BetienteanhoUas /siiimr 
Kongl- May.' thet ostialigt / och wil thet äffst» affa lata nar 

^(1'®ItinflrltißiPenningarne fomRidderstapctochAdelen 
iSkäneMavilderdsmgstatbefrifasföre/. fter Kongl.M.« 
ii^efkäbl/hwarförethe sigh kunna vndandi aga/nat ucne. 
ÄMönstrMv effter Kongl. W hMmnshblchveran-



Mdt och bollen/ och ran förthens/nlicke frijacherasvtb-
sochne Bönder ifroii theß erlaggiande. 

Kongl. May.r förnimmer fast ogärna/ at thet fom t 
Skogzordningen/sawalfom Sweriges Lagli/om Warga-
tntdr och Skallgänghdr stadgat/skal komma aff sigh/och icke 
tffterleswas/ och säforn Kongl. May.« wil at sådant mä våo 
tas/ sa besattes ockA>,kzIäqmestarmsampt Landzhöffdin. 
garnehwar pä stn Orth / at the häröswcr medh hwarandra 
corrcfpondera och beradfla/ ingalunda sottiandes stn plickt 
tilbaka/ som them effter ber:'- Lagh och Skogzordninqb/ 
ianipt undfängne lnttrvaioo» i thetta fallet åligger at effter. 
komma och, ackt taga. 

Ilijka motto wil Kongl. ®?at>.'df GeneralGouverneu-
ren och Lantzzböffdingarne i Skchit stola bolla hand öfwer 
ben" Artitf (cn i chnftiani ).<>iReccls, ingalunda rilstadian-
des nägon ar bruka Iockt eller bolla Ekytter och Iackthun« 
tar/foniicfetbfrprf ar priviicgerat, widh straff tilgörande 
fpmtbcra forrar. 

påfinner ock Kongl. May.' ffäligt/at che ofrälfcsPer, 
söner/ som bafmo handlat sigh Godj til i Skäne/ icke mä baf 
»a lossat vndandraga sigh tbet ahrlige vpbiudande/ fom 
them i krafft aff Receflen åligger at futtgiöra / befallaiides 
General Gouverneuren 0ch Landzhöffdi»garne/at che allem« 
Knlre -prteff eller concefliooer oocktar/bolla chemfbertil/ 
sampt löta ranfaka Huru wi/da thet kan bär til wara skedtoch 
c^tcrleswat. 

Och om Ridderskapet och Adelen i Skäne beaaraat föfii 
til sigh che Pantegodj fomQfrälßc-MZ SÄ Zch.nne-
hauva/är Kongl. May.'ther intet einoot/allenoll at fhcrffrer 

?it ofrälsts Personer jlole vthi ßiihProcetier filer andre 
pubJi-

re nödigt at förandras/at sckdant altwckiiessee och företagas medh 
Rijhens Rckdz Mde och Ständernas wctcizffap ocb samtyckt. Til 
yttermeerawisso/ at Wij alle theffe förbcmälte Pnnctcr troligen och 
vbrotzligen hcklla wele / och icke anthen Sielfwe ther er ort giöra / eller 
andre at qiöra tilstädia / Hafmc Wij thetta med egcn Hand vndcrskrif-
trit/ ochwcdh Wckrt Sccret försegla lcitit. Giiivit och strisivit vppck 
Wärt Slott Stockholm then adertondeDaghiDecembrizMcknad 
Ähr effter Christi Börd/ Ett Tuscnd/ Sex Hundrade p<k thet Siut-
tijonde och Andra. 

C A R O L U S. 

Johan Paulin O lirekrans. 


