
thesfSrvthan hwadsomhckr til säledeskanwaraafhSndt/ oachtatat 
therck laga Fasta wore gifrvitj få wijda lijkwäl uhrminms Häfd therck 
icke tömmen åtl läggias til fijn rätta Bohlstäde och Skattehemman 
igm/vthan ntgon Lösen eller ZSrnöyning/ emädan ingen hade tordt 
wara IZ obetänckt och dristigh emot Lagh och K»mgl. Förordnitlgar/ 
tilhandlaeller flagga vnder sighthet fomoß ochChronan tilkommer. 
Och ehnruwäl wij hade hafft foog til at ställa en deel aft Wäre Dom« 
h^flvande sörögonett thet the bafwa emot ördningar och laga Stad-
gar/ meddelat Fasta pä fli,ke Äg«?r/ och ther igenom gikwit tilfälle til 
sckdane Irriugar/ sck midie wij lijfirdl allen-st Kr thelMgängen haf> 
nm them ckthwarnade och här med alfwarligen bellte/ at ehe här effter 
sädane begiärte Vpbud/ widh flijke Concraåcr ochFörlijkningar fdt> 
taste/ protelleran^e ther emot pck titfie lvägnar/ effter som Wij här 
med och alle sädaneVpbud och Fasta sörklare för olaglige och äff intet 
wärde. St 'le ock Wäre förordnade Landzhöfdingar iLähnen flijte-
ligen här öfwer Ma Hand och noga tillee at icke uägot sädam här 
effter förelöper, och dher sä stedde/ nseeta effter Embctz plicht/alfwarli-
gm at rätta och boota/ tilhäUandes alle Wederbörande til hörsamheet 
och lydnoemoot Stadgar och Wäre Päbudh, Särdeles skole Wä
re och CyrononesFougdarhafwa at sörswara ther nägotsckdant här 
effter sörsummas/och che icke lhel/effler all m^yelighecl vthspahnaDr-
hindra och gifwa richtigt tiltiänna/ lagligen wijdare fullfMmdes 
then trätzlW til wälförtiänt Straff. Här alla som wedertöre hafitKi 
(lg Hörsamligen at effterrätta. Til yttermera wisso haslve Wt, thetta 
wed egen Hand vnderstrifwit och Wärt Kongl. Sccrcc bekräffta Ii* 
tit. Vacuru vthiWärtFältLägerRumieberg» den xijulij 1677* 

C A R O L D S .  

Ä0119I. Map! 

Ntidige 

RESOLUTION 
Och 

örklarmcr/ 
Ofwer samptllge Allmogens Vefwckr/gkfwe« 

p4 Rijkzdagcn i yalmstadh den 20, Fe-
braarii 1676. 

St«PhHlm/ tryckt hoos tlklod rpgnkisff/ Kongl. Booktr. 



Ott0ff fpiM 
^åbfgeRefolutionc* Urklarmg vppSthe 
allmenn« BtswSr och Klage -- Punkter / som thes trogne 
Vlidersiffareaff Rtjkzms Allmoge vthi Swerige och Slnlaool 
hwilke Ii! t Hernie sammanstrctiic och igenom Eudj Näde / wälesirersiand-

II. Rijkztaq hatwa lörsämblake Warit I Kvngl. May." igeliom thcSj 
v:hstickade Fnllmächtige / baswa i Vndcrdämghcet infinuera 

cchföredruga Idtit/ qiswcn vi Halmstad ©lott then 10 
- Eebruarij Ähr 1678* 

I, 
OnglMay.« haftver med Näde intagit/thes 
ircgrt Vliversötarrö ort Allmogen tgcmccn vnder-
däntast androgne Bcsrrürs Punctcr. Cd) ffifom 

the för thet första t Vnderdänigheet anhülla / atKongl.May.«' 
Nüdigst hchagade sörmä Siwderffapet cch Abelen / ati thesfl 
Krijgztijder ttIKongl.May "och CronalivplütaLandtogzTiär-
dm / Byggningz-Htelpcn! sanipt Bcffapz och Ekilit/Ürvz Pen
ningar / süsomvchaflstämedh thcnhalffpartcnaffKröningz cch 
Krigzhlelperne / som the för thctta i K rafft äff Priviiegieme pläga 
tagaiemoot thet som til Kongl May «cch Cronanvlhlügges / er-
biüdanressighati Ketzltjdcr ütherigen/ gminawilliasinSkyl. 
dtgbeet ĵ mbwäl cnioot Hnßbknternefollficto; Alisa cch emedan 
Konal.Mav « vppä sidsic Rijtzdogen Ähr 1675 btht thes Rc. 
foiutiongiftecn Allmogen öftrer lheras Allmünne Beiträr/ them 
«cgscn pt grundeligen cch omflöndeligen hastver förstärbtgat / hu-
Metes Siidderstaptt kch Aktien oswantcmälte VlhIogor off sine 

(o) ij Bönder 



Bönder/ «Hoof ceMoöaffTulsrij heten/ deelS för store Pmninge 
Summor, deelS t Aitseende til länglige Och märckelige Kongl. Maije-
(let och Cronan bewtjste Ticnster haftva Lagligen erhällit; Ty 
tan Kongl. M>y.« en sädan AilmogmS Ästundan i thes trogne 
VndersätareS aff Ridderstapet och Adelen / wälsängne Egendom 
at ansächta, sä mvcket mindre billiga; Som the mcvh fd mängt 
och ögonstijnligt Proof alttjd haftva bewijst sin vnderdänige Rede-
bogenheet atgrijpa Kongl. May.« vnder Arutarne medh alt thet 
sein vthi theraSZöruiögenheet haftver warit. 

ir. 
Allmogens vnderdäckgc AnjZkianhe / at fä betala Bygg 

ningzhieipcn medh Nije Mat ef Siifwermynt / schicke betungas 
»nedhtheSFörwandling vtht 18 Laß Wcdh / then the sörmelna t 
Begynnelsen haftva warit btroKMi Penningar aff 9 Marek 
SilswerMyntz Wil Kongl. May." til rheS Kongl. Kammern 
Collegium nädigft hastva remitterat» at läta (ber o.it rati(afd/och 
sedan ther vchinn!N stadga / thet som Kongl. May.lj Tienst sampt 
fRtbdttffupet 0$ 2t»tltN6 Privilegier fatt ttMttt «tilget/ säsvM Och 
Allmogen (ielff til drägeligct-

Iii. 
A' bclangande thera  ̂Anhällande / c t t thetta Ähr bcftijas 

för the 6 &t( och 11 DcängeDagzwärekcrne yooS 'ine Hnßbön-
der) eller äthminftonne/ atfäthe»' bctalamcdh 8KrepäcttÖke/ 
6*4 Öre pä Ett D> ängeDagzwärcke/ sä Irampt the i thctta / (om 
i thet sramlcdnt ahret/ fftiUc anmodas om Wacht eller Arbete widh 
Skantzcrne. Säsom DMwärckerne höra Nidderstapct och A' 
delenegenteligentil / tå haftver Allmogen ingenFogh sädantat 
bc<y\m / elfter som Arbetet och Wachthäld widh Skanherne vtht 
Otredelige Tiider Allmogen aff Älver haftver wartt wahne theS 
strvthanat förrätta. 

- IV. 
Zörthtt Zierde bestväre Allmogen sigh ochöftverGkilch-

aingj/ Jnqwarteringz och Vnderhäldj Ästheten äth Soldater 
»ch 

sch Ryttare/ sattipt öftrer Wälbsamine Wärsningar/vnderdänigff 
anhällandes/ thet Kongl. May.» wille them nädigft bcstydda och 
hägna för frij Gkintzning och Gästning/Inqwarteringar/ Gäröer/ 
til ofBcerarne, sampt wäldsamme Wärsningar/ och ut the mä il-
ne nödige Gochne-Handwärckömän oplahade fä behälla / sa npt 
Nämdemännerue en Dräng ninta frij för Rotcring. Hn,»d frij 
Sttuhmng widkoillmer/lärcr Kongl. May."theS trogne Vnk-er-
fätare ort ÄUmogcn ther före här effter beftija / vndantagandes 
vtbi the Fall, som RijkzdagzBcstntet -649 vthtryckcligcn-Är-
»rälerl effter som hwadh dar til ther einoot är wreluppct/ emoot 
Ko«gl. M iye Wettikap och Ttllättlse igenon, RiirzcnS ofredclt-
ge och beswärlige Tilständ är stedt och iurijtat z Men Soldater-
nas och RytternaS Vttderhäld och ftijJ? qwatte-ingar eller äth> 
tllutne Gärder äff Aumogcn I säfom the i förre Tijder icke hastva 
warit sä owahnlige 1 och thcssc ÄHren vthi en sähe», stoet och hand-
grijpeljgh Rijkzcnö Fahra oumgängeljge/ säftr-nodar Kongl. 
M- v.» at Allmogen sädant KrijgzsolckS nödige Vaderhäld tolv 
gen drager/ til thes nägot annat drägeligare Zörstagh the trut vp-
pchälla ka» finnas; Kongl. May.» wil dock ett födmi Förordning 
bäde widh Jngwartcringarne och Durcktogm läta fatta I Sä at 
allWälv/ Vnderflcff ert) EgenwilligHeet/ ssmAllinogenemool 
Kongl.May.» Nädiqe Wtilte ochW.ttffay fou für thetta wara 
tilfogat/medhgodhZogh och Länipa stal tunna afstyr.-s och häin-
mas. Kongl. M yst. tri! och jämwäl om sielfwaWärutingar. 
ne/ sädana rordntngar och alfwarligeZörbudh, til WedeM'rat> 
den läta vthgä at Allmogen jämwäl tber vthinnan för all öswer-
wäld stal Hägn. s och bestyddaS; När och Allmogens nödige 
Hc'ndtwärckSmän haftva wunnit Bnurstapi Städerne / mä the 
saaklöst och ogwalde hooSAllmogcn arbeta/ Mat Nämdeinän-
nerne som sin Löön vthur Häradz-Kista» richtigt bekomm 1 / kun-
«aithcsteK'ijgztljder Sch Trängmäbl vppä MauSi'iclp i.taen 
större Zrijheet än andra Kongl. May.» trogne Vndersätare affAil-
Wogen pmcackn eller förmoda. 

(°) i'i v.Bckl.M 



V. c 

Beklaga och at Härabj- Höffdingzbömmen blifwa bortför 
arttidcrade, ansökianbes t Vnberbänigheet / atHärabz- Höfdingz-
dömmen intet md nägontildelaS som annan Tienst haftver/ är 
alt förväg heller medh fleere Häradz Höstbingzdömmen beswä-
rat än han kan sielst förwalta; Vppäthet Häravz-Höfvingarne 
altiidh tunne wara widh handen pä the Ställen Laghoch Rätt 
ffipp S bör. Säsom Kongl. May." ast särdeles Orsaker / widh 
förefallande Tilfällen kan en heller annan nädigst medhofwanbe-
mälteHäradz- Höfdingj Räntor hafwa benädat/ som för (in 
Ttenft skull eller flere Härader intet fä fielstTingz. Rätten kan 
Dehrsonligenbijwista/sääraltijdh Kongl- May.sNädige Willte/ 
at the som sädana Räntor bekomma / ffickeligeochwälförfarnc 
SiMicuccr eller Lagläsare vtht si»ie Ställen förordna / fom widh 
Dombstolerue Lagh och Rätt ffeppa kunna / ther om för längst 
Kongl. May.« Host. Rätter äro beordrade ot hafwa grann Vp' 
ficht/ at inga vthan Ecdsworne / och astHoff- Rätterne för dngelige 
erkände Lagläsare mä widh sädaua Timster brukas. 

TheMißbrnt som Allmogen klagar föröfwes medhHä-
robt Sigillen som vthi hwars och eenS Händer / vthan äthstildnat 
ffolalemnadeblifwa / förmärcker Kongl. May.« medh sä mycket-
större Misiagh som Kongl. May.« MhidhtäRcfoiurion, gifwen 
Allmogcuvthöfwer theraS allmenne Bcswär pä Riikzdagen Ähr 
16-i fädana Mißbruuk alfwarltzen hafwer förbudit/ wahr-
nandeS här medh ä nyo / sä Häradz - Höffdingarne som fielfwa 
Nämten« at the här effter fädana Kongl .May.« them glfnc Rcfo-
lutioner icke vthi zörgätmheet ställa/ ther medh och Lundjhöffvin-
gcn stal grann Vpficht hafwa/at theremoot intet föröfwes. 

vir. 
5upplicer,ochatthm Oordning/ som Frelfe- Fomberne for-

öiwe widh Vthstrifningarna I i thet the fättia Frclse i Rote medh 
Skattebönderna / uui blifwarättat/ sä at Skattt'bch Frelstbön-

derna här effter bthi särdeles Rotar mä ställe bltfwa. Huru 
Skatte-och zrelfeböudeme ffolestä t Rota när the intet föreeua 
sigh medh sina Hußbönder/ stärklart vthi 1655. ährSRijkzdag; 
Besinnt och theu sidste Puncten/ Rembligeu/ at the ffola stä medh 
andre Eronans Skattebönder lijka vthi Vthstrifningz Roten/ 
(wälförstäendes lijka vtht Talet) m,tingen Roten täbltfwerfull 
aff Skatte FrelfebSnder/ eller och fylles medh Frelse/ närFrclscman-

. »en intet hafwer sä mänga SkatteZrelfebönderat Roten blifwer 
full/ allenast Skattebondm ther igenom intet förnär steer./ ther 
Kongl. May.» Vthstrisningj- Commifläricr stola bäraAhuga 
före. 

VIII. 
Anhälle ochi at ingen Zrelses Betiente fom Hemman brukai 

Bönder som bruka Säaerien eller Ladugärbar/ Torpare eller 
FörswarS Karlar in eller vthom Rää och Röör/ mä figh Vthstrif-
ningen vnbanbraga; Hwilka aff Ribberffapetz och Abelens Bön
der och Torpare, ffola stä vtht Rota/kan sees vthaffRtjkzbagz B» 
slutet/ ther widh Lanbzhöfdingen ffalchem handhastva. 

IX. 
Allmogens vnberdäniae Anhällande/ at flrffonaS för then 

Sördubblina som widh BähmanShällct fordras I kan Kongl. 
May» wtdh thetta RijkzenS Älstäud/ sä mycket mindre bcwillia/ 
ftm thet uoasampt är bekant / hwadAffsaknattörthenue Tijden 
Widh theS Kongl. Ammiralicet finmS Vppä Bätzfvlck I Och hwadh 
Fahra Allmogen (3 wäl som andra RijkunS Ständer i thetta 
ähr hafwa at förwänta aff Fiendens sä dinfweligen i Öster-
Siönochwibh Siökauten altijdh amialkaube Skepps Flätta/ om 
ingen Anstalt göreS om nödigt Mootwärn/ medh Skepps Vth-
rustning. 

x. 
Hwab theras Ansökning anbelangar / at när then legbe 

Solbåten hafwer gättigmom General Munstring/Bonden tä 
förwijbareAnswarmä vlifwaottltalt/19 hafwer Kongl. May.» 

m 



sich ther öswer st offta förklarat/ flrdeles vchi theSNädigeReloiu. 
tioner, gtfnc Allmogen öfwer theras Allinenne Beswar ähr l 6 6 4. 
sampt 167-och ig/// hw.,r effter the |igh hörsamltgea hafwa 
at rätta. 

Xl. 
Beswäresigh och A liwgen öftrer Myntch Stägrande, 

anhällandesom en wtß Förordning medh Myntet I särdeles at 
Rijkzdahleruemä til ip' Marck reduceras > och at Kopparmynt 
mä sä wichtigt slääs som thet stedde Ähr 1 s <* 4! och thet t min-
dre Plåtar a « eller; Marek KopperMytit/ sampt ymnigare 
smätt SilftverMynt/ at ther medh förekomma thet olijdeliga äc-
ker / som inevh Myntttz Stägrande/ vthaff allehanda Konstgreep 
föröfwa«. Säsom thenne Oreda vthi Myntet Kongl. Mayst. 
säwäl som alle RijtzenS Ständer sä mißhageligh,om ffade-
iighpröswaS/ Sä wil Kongl. Mayst. Nävigst ther om medh 
thet första een sädan Förordning göra/ at Allmogen förmodeli-
aen jämbwälthervthinnanffaistttNöyefinna. Kongl. Mayst 
sörbliswcr theö trogne Vndevsätare affRijkzenS Allmoge/ i thet 
öfrige medh Kongl. Pnnest och Näde wäl benägen. Atiumut 
fypra .̂ ' 

C A R O L U S. 
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P L A C A T  
Och 

örordnitU/ 
Attgäende Handßafwandet affGiorch 

Siöö 5 ulls Wäsenvet/ och dhes Anhörige/ 
Atyrdlt Halmstad den iS.Ftbraarij 
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