WMmingm'
, ttk / cl stal tfuerbttea vräta plkttig, be««e med e« ShrttqBtudtstatt at
. akäaqia. Ocb tbe? sä r,at hon tager en ^vanMt»ni fott,Ko«uv.qe«
I«ite med <!tvöiz»z
!äön wt^duke n^k*
»d«t^k^mlettvVppä
öäch^e t!iere>^ Äcdtt mun^sr^ivAas»
>!,
Tltthet ^^emptonde:AndHt^vtdl^tt<^^^mbte^bejlutlt Ät^rett.
' ,<oy. atbalfpareen affHäred;tlMtL.<kulle Häredthöidmgcnbchätta/
oc td^ antre t^tipamn ftvlle kemmat HLrtNtitten/fäf^rnnsjar ma»
hy«h<atSdckNtbtst»tLrmästvtb»allaLantjä«dere4 däredcrbäri rijtt,,vtl',tbetf.tl!eti»ttt-sslerkelket.Hw.zrlK?eäte wi,ännu U öftrer„n, worvae at däredchöfd<nqer,e samt medi^uqdterae »taländeliqen
tate t-nmtti Häred;t,aa« etz, balfparten aisd.v«d;satwn fem befta»eskanwarssauen ftdanfatkebeNutgt-rdesepä Häred;deele,po<tdtr
hällas ra»fastna e» efter domdökeraes lydelie o<Fovgdternes rä«
tv«»eaper.Tdert,Mvleförvrdm»swi<semäntj^tb<m öfverseei »äatKo.
AUvM fSrN mä ^ rätt r<b Hättdet ttte ds»ftv^ tränqdt ttz^ »ftä
OPä e» atme^nftzdaq frttw,U,itqk<^ e««h^tz-t»chi ät ^swtit.Hwtl»
ten därediböft^tnqe eUer^^cv^dte där em trt^chnad^stedk q^ra tan,
ffal assäma, afsistbäradHhef^wgtdö»« oc/>d^ti asftttAöqderij ce
'var^ em
^tla ^ häredit"^
diu^erne o«?t»«qrter,« tW^rt S?ri«ärdo«!^t^rm oc rättn^ar-rne ia«
lenere^ bwtiket äörl»ai w«dbögSr itrafom ^>t»«n«eLt,fd »kr< ft«l a^a
, »«tt,dbw^sS»handMa>ärt»tdLto<tberOpädr»fWa'ataärf^>5rt^
«o»es e« bärrt zbö^iu^eBs deel
gwrd^t ec tb/ d«el
Häret^
taf«a be! blifmr K< rfbme sZ kramt tb« «t« bäd<t^f^?e weletDiböUi^
»<ti« stratfede s? f?:b««ätt äe,<»rtala tb«»f»i trä b»ad s? tb<r »t, ft'
Ur TU tbet stdtzze^^ ä: e< sfs^ »«i»»t,t^st b»ai rntte«^ tä^idet fZt»i^ §a»«,fc»trä«^atwäzaädtzae»^,>f»?rk^tz
tAache^.erIs^Abcbö/^i'
e< e»^eH»l
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.omaffmcmgcWksms
Radh/Rlddcrffap/Bljkoper/Prelater/
Sländcr/Gtädhcr/Krqgzfolck/och thmmcnighc
Man/ är blkfwn, fSmyct ^cmdrächttligrn Aodfäfi
och bcträffttgtt vchi?iorkSping»
kkdagh.
T^ett 22.Warttj/ ähr 1604.
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Trpckt affIgnatto:tIeurer/ och fms
hoos honom til ttöp».

!
'

I jeffterstreffne Gwmges Rljkts Siädh och Ständer/ Greftvcr/ Fchhcrrer/Btflopar/Adcl/PrcKerffap/ Krijgch^fchl/
skap och mrnighe Almoghe / som vppä chcvne beramma^
d< ochnu igenom Gudz nädige ti/h»>lp/hstdne o< öftvii^ständneRijfjdagh häri??orföptNA/ hafwe want fSrsambladhe, bckd^ ftivma^gc
offallc tandzandar / Säsoln och cltcfi päwärccghve wäghne/ Görc
wtktcrligit/ Sfftcrstsom allomihcsfSwthan noghsampt vchan kwiftvel kunnigt är/ at vppS thct ähr 1544. tä blcffW^crärs affmcmghc Stvnigcs Rijkes Seändcr samty<kt / önnvifk ochbe^ek/ at
Sw^igw Rifke som tilstrendes^dhc warit ctt Walnfkc /
cff,
ter thm daghcn wara ctt Arff-Xonungmjkc ot^iiftvaho^
hoos Sudht och hö<^ iSminnflse Konung GPstafi» maniighe
^ijffzarfwtnger t^a5 Mans affö^ Arfwingc ti! Arfwingc mc^
dh^ cn ajfthcn Konu?^ltghc kamilie pS Swcrd^i^dcn igm worr/
?y Swengc» Aijkcs Ständer hadhe noghsampt fönmmmjt/ pch»
hwadh?ad^/ inbördes oenigheet/ Blod;rkbgiutelsc och alle^nda
fördärff/ Ri^ket war kommet vthi / vnderWalkonungers Regemen
te/ närthcn rätte jinien/ Byrdan elk? LucceMoncn tefe acheae
bleff/ vt^n then mnehafwer welat hafwe och indraghet Rijket thm
Konungen/ och then sndre en annan / ther igenom emellan RtM^ns
Inbyggiare mdSrdes twedrächt och ocni^eet är ppkommm/ o<h
^ijkscns fördärfffolgdt. Bredhe widh thetta baftve och R/jkjens
Ständer ihughtommet och betänckt then store wälzerning som högh^
be»ntlte KonungMustaff them och heeie Rt^ket den^ljsi hade/i thet
ö
hadeh^ bädeGodz/ Äodh tijffoch jeftvnne ospardefor
them och fhekta ^le Konungarijket skuld / och fnzat och fSriosiae
them alle ifrän then onutde och gambie Konung Lhristlcrns ö<^er,
wÄd / Tyranni/ / Mord / Aooff / Brand och annat pn^el,g,e
och

t>ch fSrffr^tkkligtt Sftv<n»älr>/ «h,r vndcr ch, pchan näghcnMt-nni,
^ stw-hicip/pnk^ttryckttl^hMätncirorc/ochskdhan krmmc-tZkiifrt
kr.F<rr/ fömiö^mhca och h<?Iighkc,»M. Och ftrtbcn.
b.>fwt^ich'cn«S«Äd,r/ pS chtt thc mättt tcwijsa ,h,r«
ttvoot hSghktt Xonung Gustuffcchh«,s cfftcrkomm.m.
/ « ^ochttnbällcliMtcswti,/akrckkrhSMttKomma
Gu»?aff, tSthclig,
Uskull,H.K. M.? äldfic Son
bonomh^n« KonunM, Iur^kligd<
acht, Munkön-ArfivmM/ t^cncnc cfftn-thcnankrr. ?h<r<>,kft
wor,/at <hm uldtkc Scnrnpthun M-nikän» urfirlngkraffgingc' fl
och or^gnmnttt salld eil chm Andrc/ och han ocbhan»
Mun?i>n» Arstvin^,? bl.fw,th^ widh sZ län^c,niiM wor«, o<f st
ftk^ th<n <n>«t och ficrt» <cr söm I?slfw< AiFörmmgtn»?^oof,
ffastrmpt^lM.
«Fffkkr^umm,Asffl?N7im^fä arftamkktncKo,
nvng
H fonnnm csfkcr i?n Hcrr.^atcr/ stfom fh<n jltstcoch
prin^^cnilutlii Rkgcmrnrck ochhonom Xonun^ >banoch
Sen Xonui^ S»^chmunN» NV frgrrai^^i^om-n^ t r^and.
E».ind<r hamv onung
'Z^rn och
mrth^oNlin^Wh^hctt/ >^tan?ochFoi<^
fS-lbaf«soch H. X.M.
drrdh^Mkh U»r»f^a<f<'ni
^umcntz^tnin^ hmuj<khn.^.K.M.p irtt»,äs athano'^!'^
^ tUt^omant,
nno,5^ intökds och sdan ch<ra- Vnd,sfi„r
fort^
?,fi.,mmroch:Xi>fic««<^eu!,d<rrt, )>rLös^
^iNz^ i?a
m ^smldumrnt
rx^ Ar^rmlkhzm ^ndat gr/
11^! 4l5wand<V tf<r meTH n<^hs7m?< lilkrnzui at mrdhmmd^e
Xo:wn«t GvKu^
fMrrfcmm u»d<
Y-At
/). X.
lrikl^ h.,fv<7 want
)flk^
^

M

w

«
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Päfun7 fstc7ft'M y.K. 2?. ,h<1 haiw<V

ellatvpratte/ochkotttMefliwse^/ ochscdh^natthesigh mbördtsaiffe
och ährc ffoie/ och theras Vndfrsäecr widh^aj^h och Ratt sampe alle
wälfängne?flviieKier hällc och bcstydde. Efftff förbfrördc Af^renin^ eä btcffKonung Srick cfftcr sin
Zadrfs Saiizch Xonung
Gttfkaff;dödh fisomthcnnarmcstcochvrimOgenitu», Rcgctncntet
och Rlfkft öfwcrantwardat: Mm cfifft han icke sä rcgcradhc^m
hans salige Herr,faders Testamente innehölt / ther vppä Arfförmingen grundadhe
Sä kunne och hans Regemente icfc längeblif^
destämve/ve^n Ryksens Seändrr nödgades för iaghlige och ffaligc
Orsaker stuld/ som nthi then Skrifft som ther om affZryckel rthgän^
gen är/ warde förmalte / at stUie honom och hans Arswingar widh
ehetta Rifket och Regementet/ och scdhan vthi stadhen igen anamma
Konung Iahan Cbnsteslgh och höghlochgh iäminnelsc/ säsom then
närmeste effter Arfföreningen/ fSr thrras rätte Herre och Kom^ng.
Och ändochH.K. M. sä längeH. K. M.H OMtkjd warade/Lhri.
steltgm och wäl regeraj^Hadhe och vthan twifn^lmyeklt meere fun
net Rljket til gagn ool^^ vthrätte hwar en hoop onde Rädhgifwa^
re »cfe hade warit, som samtpckte at H.K.M. mätte införa then ffa,
dclighe förändring vchi Rcligionm / fisom mastedeels fcrhandcr ha,
des sä länge H. K.M.yiljffmjdhwaradhe/,genom hwilken s^om
och annat meera som the onde Rädhg»fware H.K. M.inblåste stgh
förorsakades at chm Broderlige tilstrstcht som medhratta hadhe bord
at wara emet^nH. K.M. tt och H.K. M.H Brodh^i^/then S toormächtige Högborne Zurste och /^eHertigh Carl eke. bleffförhm^
drar och stoor Oeniadeet här vthi Rlzket sigb dagheligen förorsakade.
Mcn sä lejfde K.M. ther medh ett o«dt testamente efster stgh at
H.K.M.emoot stn Far^^adhers Zestammtc sä och stn e,i^n giftnc
k^ever^ therrchi H.X.M.förplichter stgh n^ldh Gudh och fln S lals
Saligheet b.>he för stab och tme effterkommande/ at H. X. M. wtl
samma stn,?af.sadhers Zestameny ordning odräylighen hä^ hafwer
lätet vpfödc stn Son Xommg Sigiftnumdum i täland nthi then
ivitfarande ^wl»?e Reltglc^n fäsom och igfnom förh.te s?ne otro^e
Rädhgifwares rädh/ förjflckat honom vth^Rqkct/ och lätet honem
A n>
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pL
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sMqwcmder och MtN, som hariRijktt wote/ skulle affflaffas/ ock th<s
ras Präster och !arare inmm S? wekor/aff Rlskl-t fönvijsas. '^hcrförefti hafwer samma Bcsiwt inm kunnee bchaghc honom/ churu och
eher medh mar mtec annat an hans och Rlj^cns gagn och bästa stkt,
och icfe ett ord fanns ther nthi som kunde wara til at firaffe/ rthan alic
som ther til hade samtyckt och wille cher widhblifwa^ mätte heete o
trogne och oprori?c/och the andre som sigh ther emot vpladh?/ cller och
fölle ther »frän allme kallades ratträdig^ Pndersäter
thct han sä,
icdhes mätte söndre Rijksens Standrr ifrän hwar andre/ och vphtffc
ehen eme tandzandan emot then andre/ och thcrigmom komme thcm
asi^ wäghen som han fSrmeente sigh vthi samma Aeltgion hafwe nägot
mootständ aff/ och hafwer hans vpfitt »cfe aldeles siagit bonom feclt)
ZpiKinland ther komhan fl myklt tilwage/at then Kärradaren Claes .7.. ^
Zlemmtng/ladhe sigh sampt mcdh the Zinstc vp emot hecle Rizket och ".'l " ^
söndrade sigh ifrän the andre Rtsksms Ständcr/som vppä t^ne syde ^
M>r</th<ngenom mänge Zu^nde ostyldighc Mcnnistlor affthm me>
tilge Manvthi Kmlai^och Osterbotnm/ komme om Halsen^ och wär
Nädigefte öfw^^et N^^ fjades tt^ne Rcjör begifwa sigh vthöfvcr til
Finland pä si or bekostnad/ förr an fldant vproer och twedrächt kunde
blifwa stillat. ?hct sammc hade han och förhcndcr vppä khcnna sijdha/
mcdh t^ Seädthällare somhan vppä alle Slott och iallc länd^ndat
fSrordnadhe/ hwilke hadhe then besalning/ at the stullc then V^ptstiste
hopm och theras Osnveneer beffvdde. Och ^dc han äwen thet sam
me Epcl kommet har ttlwage somiAinland ffedde, hwar thct icke ha
de tned^ tijdigt rädh^ och wär allernädigste,^rstes och Hcrrcs siiftighe
omwärdnat blefwet förekommet. ?y sammc Seädth^llare hadhe t^
befalmngaffKonllngmi ^päland at hwar them icfeblfswe effterlätit
fi före th!^as Regemcme ^mha« wt5e/och hade thcmbcfalat oanscedt
st thot war aldecles oratt och emoot havs Eedh fi stvlle the läggie sigh
medh wäld vp emoot wär nädigeste Herre och Rijkscns Standei/ ?ch
thervthmnan skulle Kryg;folcfet vara thembt^ständighe. Men n^
han flgh at thyje Praettker och S<ampim^ mtet kunde pä thct sZemhafwe nägon ftamgänA/fi hafwer han slaget rxxä en annan
pä

pZ th« han jw nUtt,tunn, zSra S
^,n.»<r «Iickc kunnat fim» «t b.Ztts, m,th«l Zn atrfikc^»
fSr^ m a«
rch.'ff-X.j,sn,hurul.d,« .h, tunn,k-ma '^"»/^un^', ä..^'M
Ksnungar»',/ och rnd,? chm Znlh.',,och
lunk unithmnt h^r tazb bkuku» -ch baf^ ^
dan chmi nlik^nd ae th, ffuvlc vplä^ic stgh kMt«
Höitbom,Fursic.-ch Y^,/^",»h Carl/ttc.^iltmhanli^^we

«<t! rc-ulcr,. -ans„dt «t m,th mnn^h,
.h,r -m wigrn sinn was handlat
mindr, tiln^-« I»,,''?,k-mnxt,
k^warastull,. ^-uL-ch.hnts^w.^».-^^««^
som I«gm„n«kiihand,, had<, t<^ n?,!!, Ut,
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banbtfffnoghsampt fStmanat / ae han ffulk stilte chttftemtnande
Xnjg;folck widh flgb / och läte alla Eaker koimna ni ett l<^ligit strhör/ och straffa ehen »?yldighe / och thm oskpldighe som mcdhiM. och
lagh leftva wille ftfte och försware effter stn giorde Eedz lpl^se/ Sä
kunde thee doch alzintet hieipa/ vehan han härdade aie ftamAeent forv
in til thes/at thee eä pL fldstonnc kom til ett vppenbare stagh/ch<r mängen rattikaffcns karl mätte sattia iijftvet tll / och lychtadhes ehet eä hanom som hanhadhe rätt nl/ sä hans Haär dlcff nedhcrlagd/ och han fl
gott som ecn sängen man. Och churu wal wär nädigefie Kur^c och
Hrrre sampt Rl^ksens Ständer som mrdh H. K. ?i. wore/ walHadA
hafft l>5dhe Orsaak och tilsälle tä strar til at vs^ape stgh isrän Konun
gen t päland; Regcmcnte/och medh ji>ka mätt wedergSra then äswerwäld och oratt som han hade acht^tt them at tilsoge:
lizkwal för/
läte the honom alt hwadh han hade giordt thcm emot/ och Anammade
honom sör theras Herre och Konung igcn/ och sprättade mcdhhonom
ett nytt sördragb/oth^tlket satte- thet wifte at hwem som sörst sam
ma Hördragh Sfwert'^/ honom ssulle Rijksens Myggiarcingen
hör^mheet eller lydno oewtjse. Mm han HS/r thet säsom alt annae
som han hafwer loswat/ och förr än man wtste ett ord th^ aff/ beaaif
haffstgb medh Rijksens Ekep och Skytt fln koos Sch Pälandigcn^^
satte CalmarneBefästning medh een hopp fremmande Knfgtf^cF/
vnderstodh stgh och at wele förraffe Ll ffchorgh/ och görai Westcrgöeland infallmedh Ä?ord ochBrand/ vpwäckte ,Pnnarnc pä nytt igrn
til Bproor therigenom och mänzeforeille/ och rptende pästdstonne
i tittand theteaBlodheörj^ge Krljgh som wi^ ännu hafwe^ndere,
mellan. Dchandoch wij pääthff,lielighetitdherfönnante honom ae
han medh fldanne ftendtligh handel skulle affstä/ och ther hans lage?zheee fl wore/ at han stelsstcke km,ne komme hljem ath^ tä wille fende sin Son hijt effter Rlskee vthan Konungicke wara kunde/ fl
wij annammahonom för wSr Herre och Konung/ nar han komme til
stne ähr och kunde Rifket förfikre och Riksens Regenng ftrestä Me»
fi haf,^ tw platt intet hulpit / pchan the som Brefwenha^ ftamförd«/are kastade t?ornoch hächteise/ och han haftrer fl sedan
fö?^
B
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tckehafwtt kunnat vthi thmnc sine vngc ähr fldannc last och bördc som
Risffm» Acgmng vth, thrnnc bcs»arligc chdh mcdhM j^fwcr/vth,
stä och draghc/rxhan sä ftampt wärc Kimdcr flat ft» lilbörligit mool»
ständ/och Rl>f<t kommc til Äoo igni/täbasivcr behSstd-chcr til nast - '
Gudz nädigc hiclp ochbiMnt mmägkn och fSrständigöftpcchrct/som
timnc wttta Kicndcrnc» ilkstigc Pracoter at strcbyggia och nno» stä,
och Ziikicn» ftcl och tnstcr bot< ochbiZtlrc.Thcrförc mcdan tpcn Slor«
mä^l^ HSzbornr Zurstc och ^rrc/ Hn^r Carl/ Swkrigc» 3ly,«,
»ihforad,Konung och Arfi«rst,/H<rttg til Sundennanncland/
nchkochW<rmcland/ttc. wärallkrn^tigcstc^usstsochHmc asn^n
'l
affwäi-c naturligt Ai-ffurstcr,hwilkcn wi» tilförmdc för wckr rät» l>ch
ordentligt affGudhi försccddcoch strordnathröfwrrhcct tvfcndt och
antaghtt hawt/ hafwcr warit nast Guth alzmachtig thcn tmdcstc som
ost vthi lhcnnc sirMuch farlige lu»haf^i^nom sin jurstcligc om<
wärdnat/ tÄsl och artvtc/fchat iftä» wckrc K icndrr» »äld/och häll» oj
widh Gud;klart och saliggSrantv rmi,ord/ fi och Stvmgcobcffi^,
n, tagh och alle iralD»«^c ?rivilcKicr. sä at chuw n)äl wär,Zimdcr
hafwt mcdh all illistig5«l. iväld och macht vps>ä thrt häfftigestctruchtct
oKochthetta wärtZadcrnwland tfftcr/sLhastrtthc antä (G-dh «h,»
loff) intct kunnat vthrätta »»than Swerigc» Ai>ke» E>rmH«?ärtIn,
nu in til »hmnc Dagh ofSrminstat bchäldnc worta,/ str hwilktt wi«
Nast Guthingni annan hafwc/ r>than H. A.?l. til at bttackc/ som för
oIl,»ivSrwalfärd sttt tilffoch Slodh hafwcr ospardt
och ost st
högh, och dräptlight wälgttmngar l>cwllst / som tilfSrrnn, naplighe»
stccdt och wrdcrfarit är.
^hcrförr pä lh«t at Gudh fSrst och frmist fSr siidant nädcr mä ffce
loff och pnj»/ och hogkt, wär nädigcstc Hcrrc och vthwald,Arff-^,^
nung ^r«gh Carl/i<. tai^sanchcct aff ost b<sinne/Eä hafw,wi> sam»
fält och synncrligcnnu som tilfSrrndc vthkorat/ annammat och ««di«
hSgbztc ^lighCarl/ x. för wär fulkommrligr ««<Rcgn^.,nlv
nung och öfnxrhectchwilkm wi> och wtlc och ffolc/si sant ost^^udh hicl,
pc til tltff och Sial bnviisc allhuldffap/troffap och manskap cfftcr st.
som ttognc Pndcrjättt pppä Gudz Budh och allc »vcrltzligc E tath.
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wtstrbättrat/rfftkrsoMth<nvonZt!c>nH.!5«?^-^<^t>P^gif»m . . .
är^dwk»sn'.Hwaro»St,riqm,1gh«'«Zdaml>,säfws a<hSgtt,wär
!
vchwald. Kon.mgHc^.gbSustaftAdMigcn^GuNm^
Kon..nM,och.^urstei,ze Sch.,Man»kSn5arfwMK^H.,?<^^och
»<sm »Iblätt/cj stul h^n» äldste Son til Rkgcmmtn ,c.mc och scdan
stsom thm ^a,iftän tinim och ni iinicn thm ttne ^cr .hm an.
drknnträdcvchi »h« K>nim<^ItH< -XeAmimt» och ch« forf«U e<h rc^krc och «d<t samma han- Sönncr ^dd,clcr ofödde vchaffop och wäre
,«,.,smmandc fSr rätte ArffLonun>,er eil Swtri>,-Cronohvvade
kch sivorne Xonunger wara oc blifwa ffole. Hwar ochhertig ^iftaff
Zltolff :c. somnu wär nästkommande hyllade och vthwalde Xonung , ^ .
aenom Gud, i»il»e fSrvtan Manktn» Konun,;lige och Zm-stel^e
arsn^inzirdSdelij^en affzm>,e U ffal then näjifSlgmde wär nädigeste -> ^
Herre» och Konllnz,Son YSglvrnv.^urste Hertig CarlPH,lip som
»fftn- Linien chen andre födde eller Sccunän^niru; är / aldeie» vth,' >
sid.mn< mätt och form,, som medh HertigGiistaff »thervrkt ar' vthi
«beeXonunKlighe:V^mre(f»rLnhylla« sworenochvihwald/ och
stadfäst Konung«l (Zweriges Crono och:1ti>ke> inträdhr. 6^ wcle
och i?oleml vthi fildanne mätte som sörderSrdär honom för wtr Xo«
nun.,0»
här medh aldele»kraffteligei, och oigenkalleltghm «»«
namme/häSe lofwe/ochswäriehuldffa? manstap och trooskap/alleidh
stadigt-fast och vtan allmcdel eoer gensayelseat beirifia:?h,fl,kr- tro»
ne/h»vc hörige lydtgt b<d«e«pellge erölklige ochbest^ige n>-r«/ och
blifwawele/ochwärtlisff »efwerncochalsn>ärn?alfärdh«» h-nom
rxsätt^^ och medhhonom som trogne och ratN^Sdigc Pnde^ärer
thera»räctt Herr,ochKonung ägner och hör niute, litd, och rndgalle.
efftcr wore tä ffal yan5akrite
ronTe ru zi^lsrfcn?
iher effter >fl mätte som fK>?är sagdt iftä linien til iinien thn, een,
^er then andr v och jZsom r« wär holkade Konung» ^crtigGustals;
f»rb.t< .1r«i«?ler ord ifrän ord rthtnxkt är häSet och fulkomrnet dles.
wc ech chen Xonung/tgc ÄcgffMgbcv» honom cllrr hans födde sllrr
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»» ^lkwZrwalfärd'-^ yktrrMtkra göra ochhantw^t^i ftm tt0sin<
Ä rätträdiz,Pntcrsä,» bör och pl'chW^««^,-,^n^ noasamot battrc förnummit hwadh stada och fördarff/ twm
K^W^?k>TM«
,<^folqi>l b»fwcr/v»an «i,krt och Resnncn-ee ^jr vlh»
.wN>räch.ish< v.hwäi..Ift/ och.HMmc.vtt hafwc.hc»
^ tbcn an»racn annan/ Säsom och»wori cmoihn^adh iZ.m^ch kN.
somfforrnar mancfftcrGut>försyYNföl.cr .h^rai.c
Z Klot. tinttn. Tdcrförc hwar sä händ,och.iltraga kunn„
^ilkctGudh AI,mächl>^ näk>cli.vn affwmdc/ a, thknH^I^onu^
kac och,^urftcli>,t MankSns affödo och M^fföllc/ och O^koiw
a?fwinacr i^cn Icssd, affhö^-t, Xonunglig, och zurflcli», siach, / »ä
M,l,IV» annu vttrrligare ass cngoth fr,» wili,/ tisk^t radh<'ch wa^
--n.^ modt^h.chv, lofwa» och tilsaAdt tL>Ssom w>< och har mckh^fw,,
..IiL», och swän, cnhäll.lizkn ochmdrachecligciv samprligm och syn.
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l,f»<N'<^

»ch samtvckic/echbc<ynncrlig<n aldrigb nä^on afft^t ^^lck/Rijke cll,?Lan?^som ost Swcnffc förhaft»,clicr för«^c o.^.,r wär. fSr.
därffo<I'vn»<r»jn<«rän».a.-chSstund.'.haf.v, ,?h^^
är affnäaonm^and,fal,? och Affgudiff Rcl.gion/ochn^ osi
^
^. ». 5.
Kcmie kar mcdd skal wara sör»
hon stntätt ttrcwkl yanva sororuru
^
v......
zzä^on
^wtnj? m«Zs^
3^l^?tt?an n?^r«z n^ttAy^ och ^fnn<
hch.,g,««/»lltt och nä^onafflh, ^^»rst,!iiV hw» vchi ^^^lasd som
ch-än Swcrig, v<.,ffhö^ofti,h »^onuni,Gu<iaff,
«h,r« har.
tom«l> ochm,dh ost »"di Rolij^ionm ccn» är,/ om^ ick, nägon nar
Stolstap samm,G>ff<crmÄ fSrhindrc tunm. Mm »h, antr, Xo»
MM-
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lW och »It-örli^h
j äminntlse XonunK Gu<
»igh rtdrckzcl,cffter l-m
ftaff,
och
fSrord/
dag^ rchM<r. stol,
clltr gSra
Konungkech.^rst
. j^^^,jn«bklstttsmedhR>ft<
Giis-crn^l '"'^'A"^^n^tochft'>k'vili,. Och«ka>^w<rd
ftn« Ständer» tNh-Uigk s>"''w^^'
h^n, Döeer,!/
?.,I.A»nr< f-r,»ä»X-nunM^
a" 'd"
Ä Xonun».n.
n-tt m.hafw< daftr^r^ Zi,lW0N<n-<n»,
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sch^ .»e
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Arffotminj^m niwte torde. Zheflike^ sä ffolc wäre Arffutfirr widh
samme Arffiratz förbrytflft/ icke tage flgh Hustruer som are affnägon
wilfarandc salst Acligion / ech annan an then som nu bemclt ar / pS
chee at thervthafftckr näghcn Wacht^e^i Religionen ibland
t^Ltcrneochöfwesheten söliemä/ cfftersommcdh Konung SiKtstK
mundoiPäland ffredt ar / Säsom che och lckeheller ffolc inläee fW i
nägoe Gtfftermäl/medhmindre an Rtzkscns Ständer ar ehcr om sörft
witterligtt/om the 5l,ne pröftve/ae chek ar thcras F.N. och heclc Riztee
gagneli^t. Hwaroch nägonibland Rijksms ^^nbvggiare/antingkthe
som nu lcfwc/cllcr har cfftcr koma kunnc^han ware flgh högh cller lägh,
innan Rädz eller vchan funes som kher til räda stvrctla och hielpa wil^
le/ at näghonaffwäre Ar^rster ffulle vthi näghon Affgudist eller och
anan Religion vpföddblifwa/an som nubemele ar them n^le w»j achta och hälla för Däderne^landzens fordarfware/ och Rizksens och allés
tväres störste ^^radare. Och pä thei at ttlsalle tilsädam obeständ mäi
ti)dh warda forekolM<^ sörtagit fi ffal ingen som affnägon annan
Religion ar/än the..
nu bemalt ar harvtht Ryket blift^lrdm/el,
ier inägot kalloch ämbete brukat/ vtan fisom om Arffurfterne strmalt
Sr/ at hwilken aff themsom falla iftänGud; klara och saligg^andc.^^.!
ord^n stal hafwe stn Arffzratt tllRijket förwarkat Sä ffai oe twcre
om »gen then som affRtjkftnsZnbygglarefaller iftän wär Chnstelige' ^ ^
Religion / som nu demalt är / haftve sörwarkat sitt godz vnder naste
Frender/och förwijsas aff Rijket/ pä thet han ickemä ^fvatilfälle '
^tt strgifft at vthspy.Z liska mätto hafwe wi> och sä enhalleligen jam.
tyckt och ofi föremt/ at ingm aff Arffursteme skal komma trl then Ko- e?,/
nungltge Regering som widh ett anat Konungarifke tagit haftver ft/
som och,cke h!Äer nägon ArffKonunghafwa macht widh andre tand
och Konungarifke tage/medh mindre han altifd wll vti Swerigebo^ ,? ^
desblifwe. Tywilh^tnogsamptbädeaffframfameHandltngerfl
och thet som nu stranden är/stmummtt hwad ffada jom ther affhaf,
,Vcr solgdt/at Sweriges Konunger hafwa wedertagit andre tand och
Konungarifke.HwarfAre fKrbinde förpltchte lofwe och swariewij a«
wij förmedels thenne wär swome Eedh thei^e Arffhpldmng Uomhon
^
erd

>
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^

^
^
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j^onungs ech H-Fg.,, /,.'?.?t.Mankön»
Zurstt» ^?^>^^!^and,»äk-/ftaris« ech fasi/-ch
^^''^Zchec tii^-irfirm^rr
«l^ngc thkn s^inn»
thmiföro>änräe«na<ur«
Xoaunsl'»^ sch
,ftän iimm cikr <S>»Ke" -A
ligt Konunger/ A urst^^ i?^n- Ariförmma förmält är/ at hälle/
jinien eller Tlacht</. allwar wälfärd/och altchet
och th<r hees^^Ns
^ vnd^Ue och <me« alle vehländffc
ri^ätkia lrflr< och döö^m^^ ^
^ ^ ftamdriw
»lckw- kon«(

'><.rn^t.,M)n»«'känt »öra ech förf»ch,

tvnd». Och kiwr t^iu
f»r n^
<ch,rad mätt» td,«nägen N1^ »r«
r«b.m hrll^r ldcmh«<>pe
«/Vnrr.0.r ^o«°nz^p
U°»,^
«förfS»«
.^^»rärrcch

^ X.

^»tra<i.kr

I^L» HtzsKG^ -M<7 eL»<It
söeDö^Od
UiLuS^ pr»»^
-chS-«»ch«««

^

Ekdh och förplichlning; krasst ech in«he/ sZdann^obrfiZn» ppS hög:,,
»vär nädigk vthkeradeKonung; t>egäran alfwarligcn hicifc at ontcr,
ti-ylkic och straff</och thcmhwartcn lönligm cllcr NMU'»,IiMmcth
rädh cllcr dädh/hyft !^mc ellerinägen mättemcdh Maat, ööl/wärior
cller andre nödhterfster at vndfittic eller föriireckic/ rth.,» ehcm mcdd
liist/lchverne fSrföllie och niterläggie/ och sä starcke s^m osi m^eligit
»r/förvthan vthslvcht til hiklp kommc/^he>1«kc» ech emot akle andrc vtlank^e anstöter ochöfwerfalnin.,.,r hivar fl förnötc worc/Man hot»»
Man/wärt tilffochlefuernt/troligm och manlijvn wä^c ech vfsättie.
W>>>vele och the antre wäre Arffurstcr sem til thenne.<on»nglig<
-^,
Regeringen icke kunne koma/ vtan eviest medh <'ant ech tahn försed,
de blifiva vthan allmcdel cller vthflocht/ säsomwäre naturlige tant>
furfter och hylladheHcrrer/ trogne/ h.M« och rattradigc wara och hee».<"".'' 7X
thein icke annat h.indl»' eller göre ntdan alt dwadh som trogne ochrätt,
rädigc Pnderfitn-bör och plichtige äre/th<-siikt» Swerigc,Lreno ech
Konung wär tilbörliMvrs^mbeet och skyldige tienst och plich^r ai be.
'
wijse/säsom trogne o, .St,tn-förplich«g«ochrätträdig,medlkdcmot
/
ech Vndn-säter l-ör. Och harvthöswer eller emot thennc ArstSrmin<^
. ewige til,amman» s-ttning eller förbindelse/w.lr och ffolc wis fl.»t ?ki.
ingm mätte nägot mstftändeller gcnwördigbcct söretagc/ fidant »Fe
^
heller ti/stLdie/at vtaffr>tlänr>fte eller inlänl^c stee ffat/nhan samsat,
tcligen bäde»närwarende och tilkomande tijder/fitannc Ars^rcninzz
tilsagcn och lösfte medh alle? wäres gol>,wilie ochrpratk,c händer annammat/ och 'det yttermere medh germngeme b^erme bcffpdde ech
^els^/och tilsaman»hälle och sÄ^n>are,och hög.te ^.Z.Ts.cchmeniac
Rljksens walfard/ fndh och roltgheck förfordrc och frcmic all ffadc och
fördarff<
warnc/ förhindre och affwäric. Zhctte wij vpä thct alle^
^oltgeftc föwtan allarge Ilst ffätzmäl/ nycfundcr/cllcr hun, Mcnni,
sttors ttsZ och flnnt thct nägon ttst vptancktc mä esicr kan fulborde. ftUgore ^ obräyligm och otgcnkalZcligm hälla wclc som wij och nuiamf^t och lynncrligcn widh allés wärcChriftclige troo ahrc samrrce/iftff
och god^och mcd thcn, wär biswornc Ecd/ti! sanfardigt o(b cvra, wi,,
nesbStd/thftbckr^igoochstadfaj^c thcrifrä^rkmgunfi gäfwor/
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