
fiqh ther öfwer sA olfta förklarat/ särdeles vchi theSNädige Refoiu. 
tioner, gtftic Allmogen öfwer theraS Allmeane Befwär ähr 16 6 4. 
sampt 167-och icjx/ hwareffterthesighhörsamltaenhafwa 
ut räaa. 
X I .  

Beswäresigh och Ainogenöswer Myntch Stägrande / 
anhällandesom m wiß Förordning medh Myntet / särdeles at 
Rijkjdahlernemä hl i?; Marek reduceras > och at Kopparmynt 
mä sä wichtigt flääs som thet stedde Ahr l 6 6 4> och thet i Ulla-
dre Plätar å <$ eller 5 M«ckKopperMM/ sampt ymnigare 
sniättSilftverMynt/ at ther medh förekomma thet olijdeliga äc-
ker / som medh Myntch Stägrande/ vthafi allehanda Konstgreep 
föröstvas. Säsomthenne Oreda vtht Myntet Kongl. Mayff. 
säwälsom alle RtjkzenS Ständer sä mißhageligh som stade-
lighpröfwaö/ Sä wit Kongl. Mayst Nädjg'i ther om medh 
thetstrstaeensädaa Förordning göra) at Allmogen förmodeli-
gen jämbwälther vthtnnanstalstaNöyefinna. Kongl. Mayst. 
förbliswer thes trogne Vndeosätare äffRtjkzenS Allmoge/ i thet 
öftige medh Kongl. Pnnest och SM wäl benägen. Atium ur 
fuprav. 

C A R O L U S. 

gons fiottgl. • 
Wär Alvr«n<tdlgft« Xonungz och Herres 

öpne 

P L A C A T  
Och 

UörorMU/ 
Attgäende Handßafwandet affStorct 

Stöö 5 u'lg Wäsenvet/ oeh dheS Anhörig«/ 
Atordet Halmstad den 18. Fcbraarij 

Anno ,67». 

Stockholm/ 

Ztfth hooa Hick» tiPfwtijft/ Äotijl. Sooftrycffart 
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mcdGVdzMde/ 
Swerlges/ Gld-
thes och Wändes Stc 

,nung/ StorFurfic tfl MMt'ö ' r r 

7^r"v —i\f~' / Heftig^ fcthl 
gfdnc/ Estland/ Eitstand/Karelen/Brehmen/ 
-Lehrden/ Stettin, Pommern / Kassnben och 
Wänden; Furste til Rügen/ Herre dftt"'3"' 
germanneland och Wißmar > G<i ock Psaltz-
Greiwe widh Rhein t Beyern / tfl GMlch / 
«(tröt och Bergen Hertig. Giöre witter, 
ttgit t at scksom Wäre FSrFäder och forna 
Sweriges Konungar/ Qafroaconfidcrerat sto
re Giötulls Väsendet / för ett högt angelä/ 
get Wärck,hwar aff Rijtet märkeligen vnder» 
stödt warder / til dhes DrSgzel och Inkomst; 
Qch förty / fampl i anseende tildhe swar , och 
Mderwärdigheter som Tnflwäsendet gemen, 
ligen vnderkastat är / dhcr öswer sd mycket 
strängare handhckllit/ och mänge berömmellga 
förordningar giordt / med widhängde h<jrde 
Straff / til Liiff/ ähra och Godz fördhem som 
sigh vnderstätt / samma Wäret / eller dhe dher 

s°) ij aff 



Äff dependcrande 95<(kttft i NckgON VHMiO 4f 
otilbörligen hindra / och Mehn «Oer Orätt 
tilfoga. 04 ehuruwäl toll och hade forme 
bat/ at samma Wäret/ffulle effter dhe dher 
öfwer wäl fattade Stadgar / wara bracht vtht 
dhenRichtigheet/ diit W<i sampt wäre Förfä, 
der ifrdn begynnelsen syffcat; L'ikwäl mäste 
Wii spör/a/huruledes en och annanOordning/ 
Mißbruuk och Bnderstefftil Wär och Krono, 
«es synnerligt ffada och afsaknadt inrijtade ä, 
ro - Särdeles och huru dhe Betiänte äff nä, 
gre obetänckte/ icke ringa otllbörligheet tilfo, 
gas och wederfahres. ywilket alt en behö, 
eig Corrcaion sampt ti/dig anstalt / huru dhet 
framgeenl mä förekommas / nödwändigt for--
drar- ywarförepä dhet Wär dher vndcr ver» 
ferande höga Rätt 0ch InterelTc, mä affdhem 
som wedh Wär store Siötull Betiänte äro/ 
sä mycket bättre kunna befordras och i acht ta, 
gas/ och dhe dheras Embken desto behöriga, 
re förrätta; Ty effter Wäre Höglofl. FörFä, 
ders Exempel, hafrot Wii dhcr öfwer än ytter-
ligare dhenna Förordning welat författa och 
vthgäläta/ i Krasst affhwilkenW'i här medh 
först / taga alle Wära wedh stora SiöTullen 
Embetzha/wande och Betimtc / Högre och 

Nevki, 

Nedrigare / vnder Där Konungzliga Yägn/ 
«crtfbb och Förswar ; Widh Wär Kongiige 
Onäde förbiudandes htoariom ock> enom/ ehoo 
han är/ ochvnderhwad ?r-cexcdhttstmmä/ 
dhem antingen medh yugg eller Slagh^Smä-
deffriffter / Skimpff / Ogwädens, elw^andre 
SttälleOrd för dheras Lmbetens örrä la , 
destuld, anten pä Coocoirco ,Jpatfj)uufm/ 
Skeppen eller annorstädes at öfwersalla eller 
otilbörligen handtera / vthan dher nägon för, 
mehnte sigh hafwa dhem nägot at ttltala / dä 
giöre fädant anten vtht Wärt Kammar Co! e-
cio, heller om Saken allenast aff dhcn be^af--
senhet tvoro/för Wär General Tullsörwalta, 
re/ eller elliest för Lagb och Rätta / effter foffl 
företvetandet och Vhrsprungct aff Saken wa, 
ra kan. Dher näst tvelom Wij hafwa stadgat 
och förordnat / sampt ä nyolrereracdhen i er; 
och 17. Punkten vthi Wär Seglations Ord, 
ning/ som lyder/ at alla Wära och Kronones 
Skiepp/ lijka som the/ hwilka k'nvar Personer 
eilhöra/ stolastg alttid widhin,ochvthgäend« 
vilicera läta / och Otti sä nödigt synes / Befö, 
kiare om Bord taga. O* stal ingen Offi
cerare aff hwadh Qvalicet hfltl wara Mä/ sigh 
vnderstä nägra Wflrur / vnder söregtjwand«/ 

(*)M «fr 



fltbfic Oß / eller nägon hszh Officerare til HS, 
r»/p4 Krsnosteppen eller elliest at igenom fö, 
r«/ vthan stal altsammans sä wäl Wärtegit/ 
som Wäre officerares Godj effter Ordningen 
richtigt anfäyas och förrnllas / eller i widrtgt 
Fall dhet Straff / som i bemeltt Punet för, 
mäles/ vnderkastas- Iernbwäl stadfäste Wij 
phen 2l.ochzz. Punctvtht bemeltt Wär Seg
lations Ordning / och här medh befallom al, 
alla som wederböre dhen Striae at effterlef, 
tvä. Och emedan dhet förntmmes/ Hurulf 
des dhe fijne Warur / fom liikwist här i Rijket 
til stort öfwerflöv finnas/oförtullabe och ostäM-
plade inpra&iceras; ^örty stole Wäre BC' 
tiente widh stora GiööTullen / här öfwer ett 
noga och fliitigt inseende hafwa - Lffttr fom 
Wli och här igenom gifwa dhem Tillständ / 
at obehindrade förrätta dheras Vifitationer pi 
Wäre Slott och Fästningar / örlogzSkiep, 
pen/ Skeppjholmerne/ fampthwabh Gärd/ 
Yuus/ Rum eller Kiöpmans Bodh bhet wa» 
ra mä / hwar pä dhe nägon säker / stälig och 
grnnbat Wettstap hafwa kunde/ oth fäledes 
alt inpradticerat , Oangtswit/ Ostämplat 0kh 
Osörtullat Godz (som Tulibahrt är) hwabh 
Nampn bhet hälft hafwa kan/ vthan anseen

de til 

wr 

$< tilhwarsehanda ogrundade Exeofereflet Föt 
rewänbntngar anhälla / in til bhes Lganden 
dhet medh gyltigeoch Infficientc SkiäläWe, 
derbörande Orth kan «Itherwinn«; Waran, 
des t wiidrigt Fall Wahran confilcabel 5 Dher 
til medh stal ingen 9)Q$rt eller Nedrigare ci
vil- eller Militär Betiänte sigh fördrista at pro-
tegera nägon Wär Ordningz och Förbudz of, 
wmrädare z Zcke heller inmängia sigh vih, sto, 
era SiööTulls Väsendet t nägon mdtto/ wii-
bart än hwadh Executionen och Handräcknin
gen angär/ fom hwar och en fom wederböhr / 
stal plichtig teara / wedh the TullBetientts 
ansökiande / dhem at giöra och vnderstödia; 
Rättandes sigh t bhet Sfrige / alle fom bhet-
ta i nägon mdtto angää kan/ effter Wär Tull-
Orbning aff ben 15. Decemb. ,667. och bhen 
allegerade Seglations Otdningaffdeni6 Ja--
»ij 166 81 fampt dhenne dher pä grundade / och 
andra Ordningar och Refolntioner, fem fö? 
dhettavthgängne ärv/ eller här «ffter vchgtfne 
varda/ angäende storaSiööTullen; £ttar 
hoos förmahnas Wära Betiänte widh stora 
Slöö Tullen alswarligen / at bhe vtht ingen 
viätto öfwerstriida dheras Embetes Skrane, 
lar/ eller tilfega vägen dhen ringaste Oför^ 

rätt/ 



tjtt / vthan sWaltxks tffUt ®<fra FSem». 
Hingar ocb phrras mftrudioncr titta / od) 00* 
«flFtrr <3t4n& ocb Mrde / medh ttlböritg Re-
tpe<A ochySchahttt möta och Händlern Yw4> 
tet dhe fom wederbShrt/ i fymierheet Wärt 
Kammar Collcg: öfnKr6tdtiNfllir<' Stock, 
Holm / General Goavcrocurcr, Goavcrncurtr, 
kandchö'dlngar/ Höga och Nedrige Stö-oh 
jianvl Officerare och ^riigzbtfckhleit z Borg« 
«ckftare och R4d i Stckderne fampt allom fom 
phtita aia44 tan/ Iii behörlqh Lffterrdtttlfe 
linder i ?tl yttermehra wißohafwe Wtjdhet-
tamedh egen yand vnderffrilwit och Wdrt 
Jtongl. Sccret btfrdffta Idtit. Halmstad den 1s. 
Februari) Anno 1^78. 

C A R O L U S. 

Htverf^es Uhkes 
tänders 

J ö 

Glordt/ samtyckt ocb afstedat aff them m* 
hällcligen/pd thtn allmmnt Riikzdag t fom 

höltz och siötz vtbi Halmstad dt« *. Mar-
tij Ähr 1678, 

Stockholm / 
1h 
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Tryckt hoos n-clae tOanÜiiff < 
Kongl. Vovkttyckim. 
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