
UM tfltttbfrtffoi ItMyPlaca« Päbud / vtüNNägöN tvijdareilt 
«änding eUerdrögz-uäli Mirandtsen gäng förallagänger Venne W-,r 
5RiiMuCtilfrofltfuuutteNotificacion ochÄhwarningd>ngerac ochliajt 
til Wederbörandej sä alle I gcmetn; som hwar och eni synncrheet. fokullt 
nn ihMon Mr emoot draga tijden längre titW sä nt han igenom något 
bc,wär eller Exccucion äff Wärt Redutiions Collegio pa sine Gooz 
tch Egendom komme tit at lijdaj u ä dhen Hnlmedäjtghsicltwanoch 
inaen annan imputcra och tilittiftM hafwandeS offtabe:te eoi-
Ic'ium i fehl an theras Comparition, fulkommelig macht och tillliUlD 
atefftet the Skiäioch Aaer somther inkomneärc/ och themtunnade-
kante twa' Saterne (luta och affgöra. Ochpä dhet nägon lumyckct 
mindrekan h Im orsak at sörebära som hade honom här omicke wa-
rit kunnigt/eUer h n här äff wetat/ ärWär Nädige Willic ochBtt^ll-
Nina til Wär SswerStätthällare sampt General Gouverneur^ 
Gouverneurer och Landzhifdingar) at dhi glöre dhen °WWe a». 

llt hh(tta Wärt Nädiae Päbudinäae/ vthan nägot drögz^ 
mähl iaffalle Predijkestolar/säiSläbemesompäLandet/jämbiväl och 
«a F.iriipt "Eitwo publiceras och altmäut kunnigt giöraö / pä dhet alle 
ssm wcdcrdöre mäae hafwa sigh alt sädant medh vnderdänig hörsam-
het at effterrälta. Til vttermehra wlßo hafwe Wj dhetta medh egen 
HzndvnderffriftvitochW-irtKongl. Secret bekrä fta länt. Datum 
Hufrvudquarteret Linngby den iz. Apnhs Anno 167». 
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wedh GVvz 7?äde/ 
kweriges/ Gtöthes och 
WendeS Konung/ StorFmste 
tit Finland/ HertighvthiSkdne/ 
Eftland / Lijfland/ Carelen / Breh. 

- -v ^ wen/VehrdenStettinPommerch 
Cassuben och Wenden,FurftetilRügen, Hem öftrer Inger, 
manland ech Wißmar; Sckoch PfaltzGrefwe widh Rhein 
i Beyern,* til Gülich/ Cleve ech Bergen Herti.qh 5 Giöre mit-
terligit Z at fdfrw Wij em rttm tijdh hafwe spordt och befun
nit I hnrn som ecn flort deel oft War cch Ehronvneö Tull ftfr 
dhen Koppar som vthfficppas/ är igemm Kopparens cld|fr 
ga vthprachtiserande worden försnillat» Oß ockChronan i Wd« 
re Inkomster til icke t inga cfffofnah i Altsck daslve Wij wdl 
teeba Anno ,67,. den 24, julij igenom <tt WJrt bi äff Try« 
ckct vthgdngne Placac> stadgat ech s0rordnat / huru ech pck 
hwad sätt frm |4tati( ffulle fflrefr mas cch botas/ och man i t>6et 
närmaste krrna til at fd dhervppd em richtigheet.Men somWij 
ännu måste ebrfahra/ at frhn förre vrccdan icke sltelee vphönrj 
vthan affstclfwc eflTcäcnnfflfanpt rönes/otweddhenneTul' 
len icke wedertörligen tilgddr; Ty Mirt Wi) fnnnit rdteli-
git/ W5rt dfwant:ttftruPlscsryttcrliMeatsörnyai cch 
til mehra hemmande affhwarzcd. nda tmhrflecff/ tratit strör« 
fåfa^C W* famma ndgot at amplifkcra sampt Publicera l<5 
ta/ pä dbct at hwar cch ecn ww nrderbtr / trdmaa rdtiafiqf) 
dher eff fet / od) fd mretet frdtite laga stgh til wahra ftfr elltcst \& 
ManZe städa och olägenheet^ 
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l .  
Skal all dhen jtwir / som widh Stora K^pparBer« 

get/ny' K warfor '̂t/ GarpcuSerget/ Sttnst'tteBerg/ L»pp-
murcken eller antiorst ides i itirt 9tufe ttlrodrf ad / tmdh Aslve-
ftadfors igenom Wäre dher fflrcttoade betiente/ och widh dhe 
«ndre Wärcten /'genom dhem til hwitte dhe vpdragne äre ( fiij-
<jgt t>prerfmf / Iii Book föras/ och pä dder^s Räkning fldfr 
las I jom Korparen off Bärgzmännen stgh haf^e tilhandlat. 
Antingen dhen täeffter^Zär nädtgetilläcelse ochMrordning/ 
ff U myntas eller ägaren täncker dhen vthlkteppa / eötr och här 
lnRtztes til M sslngzbruken/K pparjlagwne eller elliest at för-
Mia; D ch jtal oyetta här wijdh tag^s i acht / atsomWäre 
betiente widhAftpestad altijd mäste waralilstädes när som där 
nägon Koppar wäges / sä «K dhe annoterc hwem dhen emoot' 
tager; Mfä ikal widh dhe andre Wärcken/där dhe icke fun
ne tomma til ingen Koppar »vägas. SSfHan at Bergzmästaren 
hwar vndcr dhe höre/ är där hoos / och tan dhens Ramp» (om 
Kopparen em el tager / wederbörligen Mltectna. 

2. 
För all dhen Koppar som säledes pä eens eller *mi4iis rä' 

kninqh affhwad Ständ eller mittår han b -ra mel, »frän Bergz« 
mannens rätninghblifwersördh/ ffuN dhen som sedin 61if*et 
ä^are där til / gtfwa ftn revers, at fll ch »mara til Dillen aff 
ett sä stoott quanrum som Hjti Köpt eller vthtaget Halver I til 
the^m N7gz'ambligm bewi'ser Ngh alt eller een deel där aff/til 
enelierftere afWdreVnder>cktharesom t hans ställe för Tullen 
fu,tnc mara swars gode/ tafm* fdrfdl&t / eller stelff vthffiep-
pat och Pctullat; hwilte Rcverfer ha,ar gäng som Kopparen 
tömmer i eens annans handhf aff dhen 'flora ägaren/til dhen sff 
w<tiM QEammarColIcgi') där til förordnadeTothällare fMe iti* 
<öndaö /at däreffter mfordra store Stötullm tärasf. Och dben 

senare Zgharen säledes altijdh swara fcv tew:le Tull; Sial 
dhcn allisdh J Kiöpure trän Ktöptire föres dhen senare ägaren til 
L^st l t)wilfen revers stst horeBothällaren är inkommen f til 
dhes man aldelts är försäkrat/ at Tullen för «II dhen Koppar 
som Artulit g Mti ärrichtiqt tetalt. Skulle Mon törsum. 
ma dheße reverfer eilet ateefter jfoy widdKoppcnelis (UiutiN) 
til Bothckllarenat insända eNerlefwerera; S5 skal dhen sam-
ma vthan nägon intwlndnmgb swara för dhen Tullen/ och dhen 
betahla/ jötwndes sedan fin ma« igen/ dhet bästahan tan och 
gitter. Men för dhe poster jom een eller annan aff Wäre in« 
hemffe Dndersätharc/ttt nägon vthländstmmmande wil tör-
fllgia/mäste Sälgiaren wara Wär man för Tullen; Och stän
de bcnom fritt antingen stn je ntth jälgiandet at tagafttfütrinq 
aff sädanne Kiöpare/ cm Tullens richtige erläggiande dä han 
vttsteppas eller och lilhälla be.te vthländste Ktöpare / at ftafta 
figh nckgon annanindemst för Tullen fwarsgill Man / fem stgh 
dätföre rcvcrferar.pd hwiiten?Räkmnq Kopparen sedan est» 
ter deß til Botbckllarm wkomne Revers tsn debiteras, til deß 
ban bewieset vthffieppni»gen wsra st'edd/ cch Tulienerlagdh. 

% 
Medh dhen Kappar som til MeßinZzbruken fersändesj 

och sedan Vt bi Manufaäurer torkat fctits/procederas farntn* 
ledes och alldeles lckstm i dhen andre Punäcn törmäbles; Och 
estter jom alle Wäre tr^gneVnterjäthare |cm sädaneMeßingz. 
bnck bafwa / ech allenast för MchmqTullen ketahla/ jkole wara 
obligerade medh Bvohällaten at beräkna att hhtn tilwäxt fem 
off GaNmeyan tan föror'cltos m,rändes dhe eller sädanne K ö
pare som här i andre Fünften lörmöbles, fölbundne däreff 
ter Tullen at proportionera ech godh giöra. 

4 
Säitm ingtvS'ötull ast det Koppar eckMchng/ellcrKev-

par cchMchltlgz Manufafturct som här iliÖitjfesCöofume-
(°)  3 ras 



ras och förbrukas i antingen dhet dck ckr ?tikK"pp^r idm här 
föcbrutae/ ordinarie ffbrennmg elter eiltest sk^! faxtutfottw 
sckdant pd goda Accefter t Rätmngarne ni afflortumg böör af-
ffrifwas; <34 ffok alle Wdre dfwanbtte ZZuder sdtnare / men 
isyimerheet vye som Meßmgjbm5en idka/ scl wcklsnm Koppar« 
slugare/ Styck- och Klvctegiutare/ som nägon Kappar tiöpt 
hdfrtia f mara omtänckte / ßl trampt Summan stijger dfmer ett 
halfft Sfieppund/ at taga affdheras Afnehlnare ett noga bewijs 
och quicccns, at dbe här inne at bruka och förnSta / m sckda» 
post fidpi tyxfml och M E U vppck fdbant bewijß/ som och straxt 
til <fnMn6em;fe Boothjllare inffickas ffal/Sdharen i räkning 
flijfa polier qodt g,Sra6och aft1krifwaS/ men Sr Wichten aff 
mindre imporcans dä md Siäliarens vthsago Wltzord gif-
was/ allenast han i filt Boot annotcrar Köparens Nampn f 
och dhet widh pikfordran vpwij?er/eller ett vidimcrac cxtradt 
däraff inlefwererer ;Men för dhe poster som mcdh tädanne qyl« 
tige Documcntcr ey funna bevijsas til innomLandzbrnt cch 
tehoff mura vpttöpce / ffoleSdliarne wara förbundne Tullen 
aterlägqia/ dhet wäre figh ti affKopparstaqare-arbete / eller 
hwadh Nampn dhet hafwer/ som affAoppar ochMeßmg giörs/ 
sörfahrantes i dhestörrequanritctcr och t det som vthffieppas / 
aldeles som i andre Punden törmdbUtf; Men dhe Kopparsia-
gare eller MeßingMare j om i andre Wdre L-ltZder Boo / eller 
elliest (il Landzmarf nåder ne dheras Godz fötftoa f och aff qcme-
ne man sckdanne atcetter ey alti,d fordra kuune / hälst vppd smd 
poster/ dhc st ole mara förbundne när dhe til Marfnad komma/ 
alt tM Götz til W5qm/ därWtgarfinnastatföra/ tagan
des där pd attcrt: uffWägaren-htiru mycket han inbrache haf« 
trer/cch diet uärMarknaden dr ändat/ dhet som han kun hafwa 
örwcr / eller dnfd o«örsdldt/ pd nytt iqen wäga ldta I ech dhet pd 
strbtte atteftannotera.dd honom differensen i Wichleugod 
gifte cct afjffreftren btlfmer / ddr <5fu*r Borgmästare och 
öiäty i Stüdernc ff oft hand hälla / at ddr medh mi richtigt 

tilgä; 

tilgt; Sch emedan een godh dttl aff KopparflaM ref andre 
ftm handla i ftrdtt medh Koppar/ sielfwe icketmine ffriiftra el
ler hälla richtigheet Ut pd som wederbör;Zy stall BokhäUure« 
wara plichtigt för dhem ot anteckna / hwadsomgiöres behoM 
»chdhet vthanvppehdld eller wedergiällning/ pckdhet richtig 
heten i dhette tall |d mycket mehra motte befrämias; Sä ffafl 
vch widh Swälullarne/ närKopparflagare föra ndgcn Kop-
par vth / widh dbe SmdHambl arm vthom Staden at förär-
beta / noga antecknas bdde wicht och stycketahlet i sompt rdrdht 
komma tilbakars | gifwas gran »icht/om och samme quantum 
igen mfctottitt/ eller hwart dhet ähr kommit-

5* 
Säsom pä ofwlmbem. scktt W5r StoreSiöinlls Rättig. 

heet lärer förmodeligen käft inmm conlcrvcrs,. chullMy. 
kruk och olefligtt str snilimite sörekt mw^s td ftul där med j thq 
öfrige icke betagcsWäre trogne Dndersätdare/sow dre berätti 
gade lil.at handla med theiweWadran/ndgon Frijheet/därwijV 
at continucra, Men för Wdr rch theras S afitbect ffull/ ffal 
them högst ckliggm pd sfwtinb. sätt och w,,s uc procedcra, och 
Vthan strsuwmelse elierWederwtlUa/ med Wederbör^nde.i som 
oft Wdrt QfammatCollcgio ddrtil förerdnas/ correfponde» 
ra ech liquidera, gifn antts om the förldlde Poster fmijt godh 
Vnderrdttelse ginom Rcverfcrs eller AtccAcrs inlefirererande 
som §. %mdhled I pd thet the samme tlldtgt ird funna effter 
samme Attcftcr, thcnene aff/ och then andre Vppdffrifwas/ ta» 
gandes sedan hwar och een som ndgon Koppar eller Mässing 
vthffieppawil/ttt AttcKatuwaffRdnleC mm ^ren/et Sfep-
vet som Wahran innebafirer / wäre jigh heel- halfft- eller oftittl 
SuVkn som sagt äell Banco betalt hafwer» ock md sedan td wij-
da dbemhen ther inkstade Krppar elln Mcffing cngdt, fritt 
paflfcra, oä innan IdWuiAttcfl epwijtes. stal Skeppet widh 
Wär Store SitTull icke ftrp^ffas. 
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6 
J syimerheet stal widh hmflttjiWSeglaciom flaut/ een 

«oga ItiärfMtwi anstäklas / och thm Koppar och MessM e ler 
Koppar- och M ssmgz Manufatiurer som widh liquidacio-
nett med tbemfbm ther med handlat hafmaj prdfroatf icke mara i 
um I eller fSrtullat/ eller här In Mfes conÉumcrac, ffal 
alldeles mara föcdruten / äfwen |1 wäl som then ther flcajc beftrt* 
nc4 MflWn reaca vtWepvat- W-j biude och Sefalle therföre 
alle Wire trogne Nildersätare/och t)ioat och en som thstta i nå
gon rnitto anji fan / at tbt ställa W themx Wär nckot^e Mr> 
ordmnq tilvnderdcknigefflerrättel'e; Isyimerheetöefallesdär 
med i Möer QEBin (SamttutColiegtum, Of»verÄtcktt>älIare 
iStockholm/QouvcrtZCurerochLandzh0fvinqar/samptSorg» 
mdfhtt och Räd i S^Mne hmarest näg^nVchstieMing ffee 
böhr /at the giöra Bookhällaren / som aff QBIrt SimmatCol-
kgiohdc öf.ver warder söroronat/ sampt hans Ombudzman/ 
och the Bettänte som the f)4r widh 6ru?4tiW virda / här widh 
h nwräckiZillg/och i alla bitli^A.lsöknil^Ir adfiftcra.eflrier som 
Wi them alle och här med i trxtn&mgl. fpccial Z;ffyi>d/emot 
all Wilo och Orätt anamme/ i Rnfft aff 115irc förre Sfwcr |Ilj-
It ©ctieutetfProce&ion vthgän^ne n5dig^L'r 'tdningar; Tit 
yttermera wijso halwe Wij thett i med e.zen >> <n& vi^rfkrtfwit 
och 2öirtÄvU1>)l.SccrecI)ePrd*fta iittt. Vacum LdldlLägttt 
«idhLhristianstadh den r^Julij i6;3. 
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Bud och Mrsrdmng/ 
Huruledcs medh Adternes Vthtagande 
och ckther tnlcfw«r«rande aff Parttrne vndcr Kongl. 

May: RcviGon stal förhällas 1 gtfwtt vtht Fcldt-
lägret widh WästerRamlösa m 

14 Aogufti Anno 1679. 

T trvdft affNiclas öParttijff/ 
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