
effttr Lach och LaaaAtaqdar affstraffas och plichta 
yckrhwar och cu som wcderbört särdeles Wär 5f> 
«erKtcklhMarc t Stockholm/ General Gouverneu-
xer.Goaverneurer Oi) Sdtlö^dftDlttgdr fattlpt^org-* 
mästare och?i«wh t Städerne öfwer heela R»ket och 
theß vndcrltggiande Provincier, hafwe sigh wtdh 
Dommarnas Exccution och Fcinqarnas löößgtf^ 
wände at «ffterrcktta. ?il yttermeera wißo halw« 
W« thet medh egen Hand vnderstrtfwtt / och Wcirt 
Kongl.8ccret btMfftd tötit. Datum 33pf4l4 t>CH18 

Septcmb. Aa 1675. 

C  A R O  L U S .  

ongl. My5 

Förnyade 

PLACAT 
Och 

örordnlng/ 

Lmoot ffattffyldtah Zordz Declttlng 

och FSrminskaude. 

S T O C K H O L M /  

Ctytfl boos Niclas tpaMff/ 
Kongl. Boottr. 



ij CHKft/ 

medh Gudz T^äde/ 
Sweriges/ Gtöthesoch 
Wändes Konung I KtorFurste 
til Finland/ Hertigh vthiSkäne/ 
Estland / LijflandjCarelen/Breh« 

} wen/ Verden/ Stettin/ Pommern/ 
Cafsuöen och Wänden/ Furste til 

Rügen/Herre öfwer Jngeruwnland och Wißmar; SäockPfaltz-
Greswe widh Rhein i Beyern/ til Gülich/Cleve och Bergen Hertig; 
Giöre witterligit / at ehururväl wäre Anccceflbrer Sweriges Ko» 
vungar icke allenast igenom Sweriges Lach och therasBefalningz-
hafwande/ vthan ochfötmedelst allvarlige Päöudh/äthstilligevth-
gängne Placacer och aff Rijkzens Ständer fattade ReceüTer stadgat 
ochpäbuditbafwe/ thet Cronones Stattffyldige Vnderfätare icke 
stnllemachthafwai ochWvndelMatrijfwa/ söndra cker minsta 
Jrrd *ff theras Skattehemman ecb gamble Bchlbyar/ fifbm sädant 
Konung Coristierns medhRijkz^nsRjdz rckde vlhgiüie öpneBrejf. 
off Anno 14 fp. (latawReceffen aff Anno 1474. twänneKo« 
nimg Ottstaffs den Fölstes Pacencer, thet förra gtftvit i Grijpj-
Holm Anno 1546. och thet andra om Hemmanens Klyftvande/ 
Wadstenl! Anno 1555. fä ock KonungLt?rlsdcnNijondesFull-
macht gtiwen SMrkiöping Anno r^. mijdlyffteligen sch medh 
mänge »välgrundade Skiäl klarligcu vchwijfa; L«ikwäl mckste wij 
spörja huru fädane leflige Förordningar intet eller fast ringa esfier-
lefwcks/ vthan at bemälte wäre skattstyldigeVnderfätare fäwäli 
Slädernesom ä Landet icke allenast Chronan vthi deß Skatter och 
Rättigheter til märckeligafsakiud ochmeen/ vthanocksigh sielffech 

^ theras Egendom til stada och fördärff/ ther affstyckewi^ fombt hem-
Üßen/ sombtvppenbarliaeu förpanta / leya/ byta och jZttia til en eller 

• mw 

I 

cum affikthstillige Sttndz Perfoner/ bckde Aker/ Hagar/ Holmar/ 
Spar/Skogzmarcker och Ängiar/ htvaraffMwändigt mäste föllia/ 
athwarkentheSkattstyldige/ aff theffeförlammade Hemman/ som 
Sntck behälla ftr sigh fulla Skatten/ Vthlagorne mächta i längden at 
aiöra/ochthen afgifst som the böra betala/iemwälockthesomförjlij» 
te Hemman rusta/förwä cttprafterafbrn sig bör theras Rustning; 
och fast the i fredlige Tijder thet nägorlunda åstadkomma/ äro the 
lijtwäl krasstjöse i KrWijder/ sedan och the en annan Muntcring 
mista/ ther med *t vlhhäua/fä at sckdane i Jord törminffade Hemman 
tomma ther igenom aff sig/Oß och Chronaii til märckeligotiänst och 
stada. Thet samme fem om Skattehemman ofwanberördt är/för. 
mmmewij ilijta niätto widdWäre ochCrononesHemman/ hülst 
vthiStorFurstendörnet Finland cchNonlandeu som offcast stee/ i 
thet at Agorne til mindre eller större deel dragas ifrdto theras rätta 
Bohlstäden / icke allenast ifrcknWäre ochChronones Ödegårdar / %< 
thuii eck ifrån fielfrrc befunne Ryttarelemman / och bägges pä äth-
stillige sätt vlTter andre Hemman/bliitvalldes Häsden tljdh ifrän tijd 
sä läng I at effler kommande f hälst när inga Rä^ och Röör/ eller och 
ingen annan sätcr stilnad finnes wara vprätlat/ intet tunne weeta 
wijdare mehra ther aff/ httx,raff nhrminneS Häfd pä sidstone äkom-
mer/ the sälunda förlä mmade Hemma» til vndergckng. Wij hafwe 

• alt therföre/ til at wijdare förekomma stijkt olagligit föröfwande/ aff 
Konglig Macht och Myndigheet här med trefat stadga/ och alfwarli-
gen förbinda / dhet ingcn här effter mä vnderstå >igh / til at antingen 
igenrm Kiöp/Byte i Pant I £«40 dkr hwarjehandaFörlijkning och 
Concrad afhända tch afealienera ifrän Stäterne/Skatte ochChro-
neden manen, i aeween/ mycket mindre ifrän them sorx bestttias aff 
Milicien eller brukas för nägot Embete/nägon Äker/ Äng/Holmari 
Skog cllerMarck/jemwälFisteivatn/ eller hwadN^mpnthetellicst 
hafwa kan I widh straff tilMandes, som Lagen 3° CaP- Kong:B. 
förmähler. Ehwem thet wore fom sädant handlar/ och pä nägot sätt 
fi^t) strstaftar I stal alldeles blifwa förlustig affthet som ha»! säledes 
til sigh ot̂ börligen ech emoot Zörbud bracht hakwep. SS stal ock 



thesförvthan hwadsomhär til fikbed (an wa«f64nb(/ oachtatat 
tberd im Zasta woregilwitj stl wijda lijtwäl uhrminnes Häfd therck 
icke tommen åxl läggias til fijn rätta Bohlstäde och Skattehemman 
igen/vthan nigon Lösen eller FSrnöyning/ emädan ingen hade bordt 
wara |3 obetänckt och dristigh emot Lagh och Kongi. Dörordniligar/ 
tilhandla eller siaggavnder slgh thet somoß ochChronan tilkommer-
Och ehuruwäl wij hade haffc foog til at ställa en deel aff Wire Dom-
Haflvande strögonel, thet the bafwaemotördningar och (aga Stad-
gar/ meddelat Fasta pcl siijte Ägor / och ther igenom gilwit tilfälletil 
sckdane Jrringar/ fit willie wij lijtwäl allen ,ft str thenne gängen haf-
roa them ckthwarnadeoch här med alfwarligen befalle/ at che här effter 
stdane btgiätte Vpblid/ widh siijte Contraåcr vchForlijtningar fdc-
(aste/ proterteranSee ther emot pä tixlte uxigiut/ effter som Wij här 
med och alle sckdane Vpbud och Fasta sörkl^re för olagltge och aff intet 
wärde. Sk"ieeck WKefSrordttadeLandzhöfdittgar iLähnen flijte-
ligen här öftrer Mi Hand och noga tilsee at icke nigot sckdant här 
effter förelöper, och dher (8 skedde/ weeta effter Embetz plicht/ alfmarli
gen at rätta och boota/ tilhätlandes alle Wederbörande til hörsamheet 
och lydnoemoot Stadgar och Wäre Väbudh s Särdeles ^oleWi' 
re och EyrononesFougdar haflva at sörswara ther nlkgot sckdant här 
effter sörsummas/och the icke thet/effter all möyelighect vthspahna/för-
hindra och gifwa richtigt tiltiänna / lagligen wijdare fulliMmdes 
then britzlige til wälförtiänt Straff. Här alla fl>m wederböre bafoa 
fig hörjamligen at effterrätta. Til yttermera wisso Hahne Wu thetta 
nied eqm Hand vnderffrifwit och Wirt ÄongL Sccrcc bekräfftali« 
tit. Datum vthi Wirt FältLäger Runneberg? den xi, Julij 1677. 

C A a O L Ü s. 

Xonzl, Map!' 
N<tdtge 

RESOLUTION 

Öfwer samptlkge Allmogens Vefwär/glftyen 
p4 Rl/kzdagcn i yalmstadh dm 20, Fe

bruar» 1676» 
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% 

tryckt i)M tlicldS Mankljff/ Kmgl.Bookir. 


