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ppä dhen Htoormärkllgste Konunaz och Herres wckgnar éi
tu. et

äff Strenge/

r. etc.

Ilbiudes alle Hans Kongl Mar:tz trogne och re#
l vclige Vndersdtdan och «Swniges Lhronos Leda
möter Hdlso medhGUdhAljnidchttgh/ sampt uU
Kongl. Siddb och Jnnest. ST>bet dt Hans Kongi.
.
W.. Mayst. ickc otban stölfta sönindr. n/ föiikommit/
rtituumbo11 Konungms N.»npn aft Damuarck / ett Placit dt
! ' v!" ft I tom til Hmis Kongl. M>u :Y och Gn erlgeö ChronoS
veritwrnc bnlte cch trogne Vndendibare/ »erteles tbeui som t
.nc/H.iilt„ld/ Bleking, Booluus Ldhn ochIdmptland been
de och » ,'landes dre/ fdlcM drinrdttat/otbbet dbem til Otreo
cd) obuldhcet/ och ^wedelst/ til ett if dnbiigt och fördömiigtMeen.
" euioot tberas Iii,och orfcntligrdftwrbeet/ech6i6nte.öttf'
W«0 vpwäckia o* rttta stal; brutunhrt ttl ftddl / ndgtc htfv.tt
dit gmnd ochfooavpdichtade och fammonbt.igitt Omstdndiak».
0 ^ O K f -! tr;
™ Hfa ' b , m babeHans «ongl. Mayst. tf'i be.
nembbebef) trogne Vnberjdtbare/ einootLagh och tbemdaambic
Srli# och Rdttigbeter banbtcrat / hwarigenöin t he beswornc Paücr, mc6 fnvilt.i Mmmu Provmcicr baftva morit til ftamfabrue
«»nungar och SwerigeS Cbrotia afftrdddej fftiüt wata brntne •
e* Konungen i Danmant t bet äff förorsakad/ tbern med Ißupii
«Mifa: ttggiande« tbtr til/ ot thcsKSrbnndzsSrwendt
a^ Hans KonglMayst. incd Zeigde «ingrtjpen/ och Konungen äff
Aiimwretfteltf/ »a'npt hanSRiike, Land och Dn^nätburei?.
moot f6tberötd( Traa«cr och Paüer, all möiicl!., st.,da och m.
Ml bmnligochvppenbarligd/i otalig mdtto tll^ad- »öl hn*
k m Leitungen o|f DamnarckHans Kon.il

tteve

jtie V^dersäthare och StMigtd Cronos SedamSter/ til förb)ntti
för Dt|f< litte iimdtlige 2öap förmanat; fdfom ock
t gcnccn
med tilfdtjelstr/och htvar t sounerheet medLeego Idckar tfnin theraS
£aaa EbristcligaÄwcrheet ot ttdda/och vnder t(x Donstas lydna
(Iah at im. Däettaj stsoin ttt gOtUka Ochristeligit Mcdel/ thct
h.irde »ch pd thtt högsta obefogade vpsdth och förehafwindc ot bc>
frdtttia/ soin fionunjtn äff Danmarck t Iii mdtto omgäSimdh/
hwilkt emootGuvz dheusAldrahögstcs/ochallZolckj Vaagf och
ficlfttj höfwan ftrafwar I iic Hans Kongl. Mayst/ vtht txlj rättftrbtoa ©auf/«isserttgen försdkrad/ ot hwar rdttlinnlg Chri«lenl
och t fynnerbeet all- Hans Kongl. May:h trog« och redeltge V»tdcriütbores the thcr/ t cm fanffyldighGudjfrncktan/theras Ecd och
Sa nweten bcttackto/ icke vthan största ffy och fooio ikola kunna
Uta ligh för öronen komma. WatiM och bctdntianM hutukM dhen aldrahögste ®ttW$Ri|tm och Regementen I |nt fudommelige omwdrtnot hastver/ och at Iben plickt lotii emellan
öfwerheet ochVndnKtare Avl affGttdz allwijfa ifi ckelfe kommer/
hwilken med obefogad Ldttstunigheet Icke km, warda förryckt od)
ntbbat/ med mindre Bud» rdttlerdlgeHdmd thet igen wederadilcr
och straffar: Zördenlktill huru obttdnch'ambltgmdhecta sörctoide Plac« alt sädant/och enkannerligen tbechoos/1ben fdkerbeetiio"'
Kommgar och Regenter ont tberuS Vndersdtares troo- cit o»>^
stop haftva böra/ »hr ögonen Ottkr/ ftötM bmart och ett sörnuii'
tigtOntdömeot öftverwdga. Ochbwodtbe/tförberörde
omrörde Lond,?op fampt och fvnnerligen angdr/ sttvorvo '^
med tm becömllg trooheet och rttdelighect wettandeot befiN"^.
hmudana mdtto H<m< Kongl.Moyst. och ©twrigtfCtona
dtt törblmdne: Tv förvtbau dhet I at de sie VonMopn ochA'..
off trdrgamble tljder med tbe Snxn?e och Btöther haftva1 '.
ttt tilMtntlWtts/ och HirtoricrtlC nogsamvt vthwiiso pd bwao>
händigt fdtt tbt t her tftdn skilde/och til Danmarcks Crono Wt...
dragne nwrtt, fd dr och tden Thrtstna Werlden iti«r dn f un"
ButuItM t be t dthssillige tljder/ med gouffa tdttftrdW S®apnt '
<her ajf Tronan5Doninarckj stdmplingar/och ccn gdng clf>er

«i

theiu

non rammade ttlMen/Stveriges Grdnhor MlbfamWigm at
ifitcrtihia ochontasto/haswewarit alldeles vihprcssade) igenom
Vudz dhensAIzwdldigeS rdttferdigc hijstdnd dtt wordne tilSwetiges och Göthes Chrona fdfom theras uhrgomdle/rdtta cch fan*
stylligc Bohl och (Stamm igenlogke; htrilfct mcd dthffikligc/aff
begges Chrouor heeligt bejivorne/ oeti affant-re Potentater meto
Gu*raoti bcfdstode Köthnnd och Ztldzfördragh hoftrcr Utftrtt
ftobfdflot; OchInbyggiarne t her t'fpd/sör jighoch flna Batn/
fd etétte fom sötte, t hems linttttdnighectz och irohectz Eed / tdde
m förra Cttxrtflc^ oefc ficriuiyoc/
fd ttdl fom cet
Kongl. Moyst. sttlff/redeligmofiogdt; (Sfomockwhisammo thews uuberddnigheetz och troohcep vikt t/ fem rctclige rch dhrlige
^aimvetzmdn och UndersAhare/ til Hans Kongl. May:tz högsta
»umk alt stadigt liamMttat; bworewoot ock sd the Hons Kongl.
.ytor:$ Äonunjijiigt Nddh och fyllest icke mindre dn Olle andre
rP'1"?
Mtir.y trogne Untcrsdthore / i avehoota tilfdllcn/
wdrckellgen dtbuuttt hofwo; silat the/fdfom fdre
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dre giordc lijfa teeiochtigc/och widh therasgaml'lcLaag och'Stad.
got i lumpt eUiest i gemcti, vt M all matte/ fdlcdes Mqnödt/ som t de
thet ndgonsmaft en Christe>^,d och mtldKoininq och Reoentdo5
tro futtnot; esstcr tiidernes ldgmhert/ dstunta, Mmhtvortdend«
gon tyngt och last haftva nndersttindom mdst kdnna/ ß hafwer
dhet endecls den fomrna worit/fom olle andre Sweriqes och (Ri#.
teSIntvdhnore tlUi)fa med them pd theras Skuldror hafwa dragit, och ddet til ingm decl off ndgot ppfiith/ them therasFrij och
Rdtttgheter ot stvmpo och betaga, vtban för the fmdrt tiiters
oundwlikeltgetwdng/ som tbe oltramildoste Kommgaroch 9?r,
gcnterc,omofftast/cmoot theras willia,,w'dor,stnckdrcUnter.
I'Ä c
tunga at bcUggio / hwilkct lijftodl altijd vthi
Ctnicrg (teer / at olt sddont mdtte kunna sörmeteltt
i ett hlMligan tilstdnd, tgm Idttat Och tå .
mmtto; Gdsom Hans kongl. Moyst. i Itjkomdtto tSal/a"»ibfflfie ornwdrtnati the oreetor/som i Landzottmx hafW\i kun.
y

*

«at

aat finnas hthörllgtn at tdtfti/Mfct wiVbRijkzdagame nogsflitipk
hafwerldttt pdstyna/ sä wdl som tllltst ddcssc frotnfatiK tijotr
bort dth/ mtdh ttn och annan godh Otdniugj inrättande, warit t
todrctet btgtepen/ icke mindre thcsti- än alle andre deß trogne och
dlltelyc llntersätbare uti Konuugzligh hyllestat spörja Idto. Sa
strdrwur dhet mtdcmfuU tretet cmoot sanning och samweth/ at
dhet osttabemdltePlacar.HauS Kcmgl.Mayst. fä didtfwtllgtn bestylltt/at hustru dcijtfiifdigc cch ttogntUadetsdthatts Privilegier
och Rättigheter I nägor mätte ftänctt cch förryckt, fäfbitt ihe ,,elf>
wc ey helger tiägcnim lherösircr klagat hafw.,/ vthan saft medta/
theras lcftigste Konung och Regent til högsta nölje- och tdein sielstv om tillofwdtdigdidugkomlnelse/vtdi all troodeet/hnldbcet och
lydna vthan ndgor olostig gcciisträfwigdcet/ftaindätdat/pä hwilfet ock Ü IN fit tfrm tdaÄdige Gliden vidi H. ns Kongl March
Hictta ttv.l watda/ tbtiti til cen dcröinligd äminnclft/ tänckt. Cch
lPlit Mt atf flururtän «iclfwa Solcn/i hen swdrdcet och mrtu soitt
vppd Konungens ast Danmatek lijM ät/dtsjpähegynttiä g>mstaot.Utn:ä«tgcKtii»vmcdbw richandasamman>öktefött!t'änpningar at kuniiti dtikönja / htrilfct doch <?udd dde» Aldrahögstc i
sinom lijdh lätet döina. Lo fcUet ttiä cm stljkfötetvändning atf
Komntgcn vth^ffDi-nmatekhrnktis/ Hans Kongl. March ass
Strnige trogne och ädtlhjr llndetfäthatts Hintan ifrän tder^s
plicht och styldtgdttt attötw»wda/ som wore han Konnnqcn atf
Danmatek kommen i them t cen större Zrtidecl at fättta dwats
egne llndersälh.«rc under ddct O.ket sä sirätmodeligen sucka/ ot
thercsudtgamhlesomc Privilegier ochHandfäfZnltig/soml läng'
Ii.it tijder/ gtundwalcii til ddct Rijkctz lyektllgt Regementt o>H
QBälfärd smipt Ständet nes Zr ii- och Räaigdetet ttvirit datircr/
ned ecn ohötd roäldtitmfcett al/dtits ölwetända kastade/ tde inf^
de Danstt förtrrckte/ freimnantc them t alle wärdiabeter ock ticN'
stet öfwerHuftrudet draane/och olla ltiiderha^wanderne i gcniccn
under ren eldnNgb Ttäldom vldnr lderas fd.ra wälftänd stötte
ätt ; fä at Damna» ek ock ß nnmedta ddettsotna tildtt st ijt
stc Ri,k.ch uudcrku^rciseoch ftcäta träloon.s0oksmtikaock tadlu
iiiä|tw

mäste/ hwilket här at omrSra/thct offtabem: bätda och obesoaade
riacacfötctsütot/soiii dock elliest thes mindte woteast nöden / säsom dhtt samma htcla dbcn Edtbata Wetlden tilchllest är btkant/
sotvldan thtt omilda förtryck mtd hwilket dhet elända ostyldiae
Danske Zolckct/ til thcna dhetas Konuugz otdttädigt Kri,gz fortsattiande / omistundsambligen vthatmat och plägat/ och Landet i
fltnnd vtdblättat/förstört och ödelagdt warder. Och esttctsiifom
dcnämddt Placat yatrligatestket stuldtn aff Krijgtt vppä Kongl.
.marst.at laada/doch vthan at ä daga gtfwa nägtt ffääl ast wlckt
wijdart/änat ddct hänwijfes/som hade Hans Kongl.
0
,7,,v,!3 """9mé "st DanmarckFörbuiidz^nvant med Wapn
cllicst Danuatckz Ctona Land och Undtrfäthut t
b, iVnhi/p i! ' n'üttosörolämpal; ^ äreensthk blätt och ohcwijst
W| ftcmädans.nnlngentalatvthv
t
c
,,
^ '^ "d fn tf,fr tmotl/ut dhtt nägot vt.
!i, t! r i i ?i rf
.^wätdigt
Gudd dhen ulitvcttandc är bertltt/mnW Statjfuanfgt Mcitiiifftot
iomka,u,aochw.tta,thtnntit/nfrett/cchfotalälliafttt/n:tddwil.
?<n Hans Kongl. M irst.iitän btgynntlsnaff ldtnna i ffh iiirnWen fä olycrtligm itiindt K. lHl&mv |i ,h
{amma ot dä., pa ochvtbstäckia, fäfem .i\,J
Ä
bcllct i dwmitdanda d.ff lostiae f^rcfoa. nrL- n'v.x ,„n!J !; 0
märtfe hilft hafn et; hwilket/ htrad wätcket i Tystland atS
rd l*Wm crtb ochsätt allaredan nogsampt ät fbfi^at: ©S
er i .ii r Mxn Edl l ate Wetlden/ mycket mindre Hans K Mat a
ttognt cch tuttiintiiflf Undtrfäthare/ fördolt/ Himstedts jS-mi
Kott^l. Morst, doos Chn>nan Danmarck igenom ett tinicenliae
t-ändfdiith om ölt goM fötstävd/ddesse^agtsCdtonot C , Ä ?„
wbötdeS/och om la».natt Rädd til tdttta hlchut Jtriircr i m»
dt/dastrtt mtd flll redkllqhochvptltlttal' Sdristkiial' il
,!
wärfwa, cch/til deSstö?tt st d' L^nä5 .^?Ra^ Ä
b'wgtsKonql.Hufenmtelltin/nt'a.mätta ShmtKLe^
vungm afl Danmatt, thtr twmiidl . l uft aSSKnl ^ So '
X. nj'

der

dahandltngar stkt i Krijgzläga» mehr och tm&r at inweckla och
bei'mirjii i vthan orf äuteligen litt tilfitfk raamati förviban uäget
förkunnande äff Krijgh eller migre deß fltilige och Christelige orsaker, med allehanda fiendtlighetcr i ja ock omfijder ett ochristeligit
Tyranni/ emeotHanS Kongl.Maych trogne och Elstelige Underflthare at förfahra; och figh fdltM en ganffa hätst och förbittrad
Fiende wijiat/tck han tttä florn frcdligbcct och Raborlig förttoolig.
heet och wänssayi bäggc dcstt Rijkm och therasJnwadnarc til cen
littet reo och fdrfofrinqi hivtlfa nu under ulluhunbu jäiücrliqt förtryck/mord och brand/sucka ochawi-da/ech tilHimmclcnrepa m*
fl(/bltffiökt och anmodat. Nu är su'ltr hicrteligcn at beklaga/
at otacksamwen cmoot dhenAljwäldige Gudens stora Wälqärningar och dhet myckna syndiga lestvernet hafwcr rpwäckt Gud;
Wrede at fatta til Rljstt/ och läta Fienden/chnm orättmätig dan
och är/hafwa sramgäng och Guv; näpst och aga förrätta/ofi ther
med til een MtuToliig boet och bättring och cen rätt Cbnstelig ontwändelfe til dden barmhertige Gndh at leeda/ hwilket enär dhet
igenom Gndz helige AndesNäde Ikeer/och tben milderijke miikundsammeGudenmed em trogen Mön och äkallan om risset rit itu»
Warden fä Ifal och wisterligen Gl»; Näve figh til ofi igen itxi.iM/
straffet vphöra,och Rijset i Elden tlnwa k .stat Mrdmstul bär
med alla Hans Kongl. Maych trogne UidersätbareSwerigcs
Rilkes och the tberiii hörige eänders och Lanbikapers^nbyggic'
rti til lädan innerligh omwändelie til Gnvb A'zwäldiqi Himmclen troligen och aIM>arligenförmantcwarda/pä t bet t be/med i»'
nerlige böner och förböner för bwit andre / om snndenes tändzlo
cch cm Lhristclig bättring/ Gudb dben Aidrahögstc blidka mMj.
och straffet in pä tfvn högmodigc Fienden wdnta/fom ollernilW
hembdgirigbett sch öfwcrmood tfrrn »nstiga ech hö.,stönikade:5r<1
ten med ett sä törikräckcligt Tyronnij/ mord/ brand och all orä"1
rädig fiendtiigbeet bastver iSrlnstat (igb at förstöra. Sä »varda
och alla Hans Kongl. Man:htroanc och redciige llndtrfittto1*
gemttn och irönnertvet tbe til hwilka tbet förbeiiämbdelimdtl^c
i".*cu är hänstyrt härmed i »m tben Ecdh fem the in förG"^'

Hans Kongl. Mayst. / f3fo.it trogne Uudttfltharc freurit haftva >
pämintf i at the theras Samwctcn mcdh mccnccdcrij / och thcroS
Här til förwärftvodc gode Läfford off t reo och redligheet/niedh nägon förfmädelig otrobcctz stomstäck icke hesmiva ech vthast faagrc
och Mieckeroehiige ctbh/ eller nägor fnöpligh leego/ figh til fädou
Siäle, ech äl rewäda förleeda lata/ vthan fast mehragiöra sigb/
igenom een ständachtigh hnldheet ech tapper troebeet/ boes HonS
Kongl. Mayst. fäfem theras ost Gudi gifte ech tilförerdnade laga
Konung ech Regent/ vthieen Kennngzligh byllest ech Rädefast
inErestte/ech boos dbm ehrbare Werlden ettberörcligitefftertaal
tvärttott Gäendcs Heins Kongl. Mayst. fom defi egne Kcnutwjligt Pttsw/vthi största bestvät ech möte,underdmnc tungaRcgcmcnts bördan ech fährligc Krigzläaa, til desiTlffeliaeech trogne
Undcrsächarcs hckgn/ fWwrceh walfärdl sä Höglost.vthsätticr/
med huldbett cchtreobeet/ttbenno wcdcrwärtige tijdcn/tilbanda/
Fiendens öm erwälv ot styra ech ofwärja/ pä thet Hons Kongl.
Mayst. vthi tbebebogeligote tijder/them Tudh thenAldrohögste
Mildeiigm föriänandés wtirder/ them ech theras effterkemmande
wedh all Kenimgjliab Rädh mä wara förorsakad at omfatta:
viTidm Ha»s.Ron* I Mavst. ett sä bär med/ birot och een off best
trogne och Ellktiige UnbrrfätNte vtbassallt Ständ oed irilfer/
em defi Kongl. Pnnest och Näde tril fxiftro föriäfrof! ßatthcl
widh tberas wälsöngne Pnvilcper, Frij. ech Rättigheter/ bwilke
eeksä alt bär in til Hafwe stadfästade ech beeligt häldne warit/ieke
allenast ytterligare bädan elfter alt ftanigeent/ vthan bwarjchanda ingreep! ffele bandhafde och bestärmadewarda/men eeksä fast
mehra, niedb all wiidare Nädh/ sompt Frij. dch Rättigheters förbättring! blifwo. >d>igkombnc. Worc ett nägra fem ast fkrätk och
räddhägal mifi'orständ/ ccnsaldightct/ nägormißgämwg cllcrcl>>cst hwariehanda ortaf och tilfällt/ under dbetta Krijget eller tilförmbt/figttl Fienden haftva begiftvtt/fä wilHons Kongl. Mayst.
tördenlfu'1 (cfe bafwa defi Konungslige milbbeet för tb«n allwlfs tilflufen/ btban / fäfem en miidoch nädigh Konung/tilläger them fömmaledcs dch Kenungzligc SWdt och hyllest i fA
ftgmpt-

stamPt tbe stgh undcr^anS Kongl. May:h Lydna igen bthaa
drögzmähi förfoga, ärrom fdfom
Kongl. Mayst. ock |U
<jlic andre/ tfynncrhcctKrijgzbefchl och Soldatcr/ Ryttare och
Knechter/ fem üiröi ende under HanS Kongl. May:h och deß högiofligsteJörfädcrSZIorieuleflc Wapn h.ifwa licnt/ och nutbiuuD
Dlxn orättftÄgt Fiendens hoop rätade/ inen elliestEhristeligen
och redeltgen (mnact dre, och vppä Gwcriges Cronas I uUa tijver
vthast Christenbeten goda förlienst, ochnuförtifden största offyltigbcet och rätträdigjicWupn tänctt.i/härigeuom mil hufiva incd
all KonuagzligIanest Iii stgkknll.ide för«äkrandeS thcm/ickcalenast om en nävig undfänglimq/hägn och bestydd vthan ockat thc/
hwar estter litt rollfor och ämbne/mtdGold och befordring / och
dej} vthun dli tixkcfdyb nxCcrtjdiniOij ffold ansedde o4) befitntftf
hiifnw. Men thc otrogne och ohörsammc/ fom/ til ryggm fätti.«J
des all Eed< ochGamwetes plichtoch styldighcct j fäiom ock all
adcligh troohecy och nprichtighretz Sogd cUcreUlest allftägd.äbra
«chredeligheet/ diersivtisatMiderstijta thetBand medhbwi>t»
thc Hans Kongl. Mavst. schGwcriaesChrona förbundne ärtl j
och lata lig upäggia »ch förieeda Mbi Fiendens devotion at stai^
härda/ stoia Hans Kongl 9Jlm:G högsta Onädl- >4Z>btft4,äi|ii'
flgf straff och oM :om stufe dhHtJrgätnt aifäUtngar ochSPtf^
tdare förttm«i< pä tbtt höqsta underkast -de »vara. Dbctta alle fo>»
wederbör baftva fiab tiiMtiigm at effterrätta. Gisivtt
stianftad Dm .juiu Ähr »s/s.
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