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At (nge owlckttqe Gull och Dukater 

stolc har efftcr gängse tvara. 
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Stockholm/ 

Tryckt hoos NiclasMankijff/ Kongl. Booktr. 



I )  L A R A  

medh GVdz T^äde / 
Sweriges Göthes och 
Wendes Konung/ Stoor--
Förste Ul Finland/ Hertiah 

Sk<kne/ Estland/ éiff' 

Vehrden/ Stettin- Pommerm/ Ea ssubm SS! 
*"'W<« W"/ »m,>wS2JZ 
och Wißmar; 04 ock Pfaltz^Grefwe widh Rhciii t 
Beyern/ til Gültch/ Kleve och Bcrac.i ^,!, 
M,r"iÄ<lS "1""Wt/ at fckfom m faftosåtm 
förfpörie thct mycket owickttgt Gull->M«nt nrh 

tfrcknfremmande Land införas/ decls 
fti ^ 1 ft kvanahrtigt Folck til lin Micke 
förminffas/ effcer fom che seestgh 4«Vft4 

^TemSal̂ S'I*,*?*"! "b"" Wirkt vthgifwa; 
ciiiiDflti 9Li# ptöftva tfyctta wara/ icke allenast 

teLte, "" e««»«/43 
1 " "* «ff<"iM661 tamil 

F.,  r»me,*«(wfrwr( in, i ,ugj™% 

beh^ 

beMt; ?hy hafwe Wij för godt och nödigt erack/ 
tat at förordna och pckbinda/somWi» hckr medh och 
i Krasst äff thetta Wärt öpne Breff förordne och 
pckbiude/ thet hckrefftrr ingen Dukat eller anat Gull-
Mynt stal tagas emoot eller wara i Handel och 
Wandel gckngbahrt nicllan Wckra Vndersckthati/ 
vthan the ifrckn then ene til then andre wckgne blif-» 
wa och wicktige befinnas / dock fd at om tidgon 
Dukat skulle wara ttrd och högst tre As under sin 
rätta Wirft/ md then cknthck skattas för gcingbahr/ 
allenast at hwart As som feelar/ medh twck öre 
Gilftvcr Mynt vpfylles/ men the Dukatcr/ fom 
icke hinna til then Wirft nu satt dr/ ffole alldeles 
för ogiltige ffattas; Förbiudandes Wij alfwarli-
gen at fckdani owirfiige Dukater aff ingom vthgif-
was eller «mottagas ffole / vthan t her nckgon få* 
dane nu för ti/den hafwer/ eller har effter öftrer tom-
w-r / han Ware förplicktat at lefwerera them tå 
Wärt Mynt och thär sammestckdes sörsighförmyn--
ta eller thes Wärde aff Myntes förlckggiare ftgh 
betahlaktta/ effter som Wii och wele at then hckr v 
nioot handlar och nckgre sckdane owicktige Dukater/ 
som under tree As hcklla/ gifwer vth eller tager v 
titoot/ han fr61 them famme hafwa förbrutet/ then 
eene helffien til angifwaren / och then andre til then 
fattiga; Skulle thet och stckligh mißtanrfa wara at 

ii<k 



ti4göti slidan« owicktlge Dukater medh M inf6m i 
Landet/ vä?r the wickttge affttipper/ och warder ther 
I öswertygadh/ then skal alfwarligen effter sSrttenst 
firaffadh warda. W-i biude och befalle förthen--
stul W-lr Öfwer-Stckhckllare i Stockholm/ Ge. 
neral-Gouvernearer, Goavernearcr och Lanpthöf^ 
dlngar allem i geineen och hwar och een i syl,ner-
heet/ at the hckr öfwer noga vpsickt hafwa/lckan-
des hwar och een som hckr tmoot bryter och thetta 
Wckrt pckbudh i nckgon mcktto öfwertrckder / effter 
fom ofwan förmckhlt ftckr wederbörligen plickta. Til 
yttermehrawisso hafwa W>i thetta medh egen yand 
underffrifwit och Wckrt KongK Secrcc bekrckffta \\> 
tit. Datum Stockholm den 2A Martij, ckhr 

C AR O L V S. ^ v 

©forbt/ samtyckt ock förafstedat affthew 
enhälleltqen / pd then allmcknnc Rtlkzdagh/ fom 

höltzoch flötzvtbt Vpsi'Ia den -Septem, 
bris Ähr 1675. 

0t(D€R^<D£tn/ 

Trycka aff N>clas tvantqff/ Ro»Bl Vookrrvckiare. 


