
Mm I at Rijkzens Krljgzmacht t» Landz och W^tn sörstärckiaö Mtte. M'ck 
mk wijvnderg-ken starckVthffrifning elfter Mmtalet föc mm-mti Avr 
i678/9tcm6liqen hwarTijend« affSkatte och Crvne/och fdi Ahr i <79l4®1"?6' 
des m Vihffrifning eflrter Maiiskave, vihaffhwarTolftl- Man- Men för Ahr 
isZojtherGudh ick thctf förinnan warderFred törlänandes/ pck hwiltcn haiicu|< 
bööntallesat thessc (tarcte Vlhstrifninqur vvhäfwas (unk bewiilies vndertänigst 
affsamptliae Allmoge» ittr igen enV'bstnfi-mg/ cftter Gckrdetalel Nembligen 
hwar Tijonde Bckrd. V'h> tfc Orter pck gandetifom vnder SMgmané HJIiet Com-
maI lvfwargemeencManelfter|invnterdcknigstePlichiochi)öit|laSorm(f(30ftn 
Mafiaglittaeanwända(ilathckllawidh Macht$5idu66Iingm; MenvöSnlalle 
til Konql.May-tt em all möijeligh Lindring här tlhtmiunj och viiderdänigst för
moda, at thecklh minstone>Fredigc Zijderwidh thetenckla Bcktzmanshället fa 
förblifwa. Sek ketäncker och allmogenvnderdcknigst thetta sirckra Waretet vch 
widlysftiae Krijget ey kunna vihföras vthan med tn anleenlig Bnterstödh / hn>ar 
til wij vnderddnigst bedia Kongl. May:tt täckceö i Nckder finna the Medel / fcfflx 

Drste Styrckio här til gif.va tunne/ och oß vtblottade Allmoge ey tri,te betunga/ 
som lijtwäl effter rodr ringa Förmckgo bäde Lijffoch Egendom fvr Kongl. May-k 
Timsttch Rijtzens Wälfärd ospardt hcklla. 

At wij nu thetta ffrtffrefnt sckledes hafwa godt funnit I sämtyckt och |WW 
ech wcle at äff cg och wckre Hemmastadde Medbröter/sck vch Sfftcrkomwande/ iryg' 
qeligen och ebrvtzligen stal Wllif och efftertommit warda; Ty Nroc Wij egitt' 
ftrefne Sweriges RijkesRckdh och Ständer päWckre och the andres Wägna« 
»hettamedhegneHändervnderffrifwi«, ochwittcrligenlåtitstttiaWäreegnc/!» 
Vch Wckre Stadl och Häraders Insegel här nedan före; Som skedde i H--lm"^0 
thcn andre ®agen i Martii COMuadt/ Ahr effter CheifliWrd/ SttTuM, 
Cffhimtrade pä lhet Sinttijonde cch Ottoude. 

Ceydft boos Nielas lvaftkW 
Kongl. Bovtirycktarr. 

gong. WaM -*> 

PLACAT, 
Angämde Rcdudions Wckrcktt och dhes 

Execation, gtfwit i 5?ufwudquarter«t Ltungby 
fcftl Aprilis Anno 1678. 



UMLMLj/mebHubz 
5!äde/Swerlges/Glöthe6 och W<Zn-
des Konung/ StorFurstc til Finland/ Hertig vtt 

<S(i'mc/ Estland/ Lnfland/ Carclen, Brehmen/ Verden! Stettin • Pom-
NKtny Cafstiben och Wänden1 Furste til Rügen/Herre öfwer Inqerman-
veland och Wiß nar; Sä och PfaltzGrefwe widh Rhein i Beyern i til 
©uiich/ C lerne och Bergen Hertig. G,Sre ivitterligit/ «t sasom Wäre 
trogne Vatwätarc äff fflmptl. Rijkzms Ständer mlier pääthstilllge 
RijekjSug>>f fördetta! htm enkannerligenvppä dhci, nn lidit i Halmstad 
wäl öjwerstänvne / vnderbänig'i onbällit och påmint hasrnn, at Redu-
öions Wärcket och hwadh fein dher vnder forcerar, »iättc innan tu kort 
tijd komma tildhenmlibordanochändffap som i655.Zll,r6N>icktdog» 
Bestnt ochStadga vthi tielfwoBookstafwen föreffrisiva och innehälloj 
och dhet fd inyeket häller och siiarare foiti denne tijdz swära Coniunau-
rer och medlens kuapphcet tnehr ännägonlintllförende fordra/atdher-
igenoni mätte vprättosen wiß och ständig Wär och EronanS EimdoiN 
i Sodz / och Rijket en gäng befrijas ifrän dhen last at fötffiufq Vnder-
Haid til dhetfoin medh fä stoor bekostnad i förrige tijder twrnnit och 
förwärfwat är. FSrdenstnl fä wäl i nädigt anfeende hl fainma Stän-
Vernes bnderdänigst gjorde ansökning I fom och at AZij fielswe bcpröswe 
burn högt angelägit / fampt 06 och Rijket nödigt är dhet fö, bette R»-
duQionzWärek/ vtban drögzmäl/mätte befrämjas fil deß Exemtion och 
ändemäl/ Hatot Wij welatwara betänckte pä dhe tiänliae niedcl och vt-
wägar barn ladant (igh bäst skulle knnna göra lata/ dä och tiiiiifn tagit 
dthi (fiiligconfideraaon dhtt Placac somWäteOch Wärt Rljkcs det' 
ta warandeFSrnnindare ochRegering «Wäre omvndige ähcAnno ,66». 
aff Trnckct vfhgä låtit / syfftandessamina och dher bämi/at R-duSio-
nen. ju fön ju bellen knnde komina til ändstov och pr-fcriberanoes/ i* 
bland annat/ ot bbnn iöm vä något sätt kunde i Rcduaion incerdfei» 
an Watt Redudions Collegio tvifie Terminer fölkläagias »kulle/at för 
CWrte Donationer, ocfySBptftt fcbittt 1621» dtU <5.Novembris,tilc^" 
rcrmg stg infinno. Och emedan Wij förfpörjo ot här vppä bciv:t(Co'-
C£,um lulter ä theß sijda intet haftver lätit felha pä then skyldighet foinal 

thetfoma kunnat erfordras fil Executionech wärekställighetassdhe sig 
til Rcduaions bcsrämsande föreffrefne Förordningar/ctftci fotn och bette 
Collegium sådont sä wäl igenom deß isrän thcn ti,den ährligcn för sin för-
rättning aflagde redo och räckenst.'.p/fom cliirft dcß en Och annan gäng 
vuderdänigste representationer nogsampi haftver wijst / batwandcs 
Wvthinnan tagit thcn methoden i acht/ at che icke CN vthan fast äthstil-
lige refor en 0$annan i Reduaionen forcerande tyifjc fiAnibntnyjTer. 
miner,fllltiltgcn fitlftoC CUCI genom theras Fnlln ächiigeat comparera 
giswit haswedå the dhklti expedierar,foin försigwelat richtigt göl al med 
fädane Actefter och Ben i/s fom sakens beffaffenhet kunnat medgjstva/ 
men at lijkwäl sädant oachtot,Wcderbörande til cn stor dcel anii"gen al-
deies vtheblcfnc äre, eller och/ o.n ehe lig infunnit/ dä oblervacioneme al
lenast emotiagit / och nijöi re antingen alzintet ti! faken äthgiordt haf-
we / eller jn fä lon.bt dher n,ed vmgädhl dhet cn ändtclig richtighet intet 
kunnat icilia- förvtan at och med dhc esomosstast begiärte Ranfakningar 
i Orterne intet är kommit til nägot (lut I andre sim orsaker til drögzmä-
let tit föriijga. Ty hafwe Wu fördenfful har med t Nädcr welat vpre-
pa och igenhämpta alt linub fom dhetast ähr 1668. atf Xttjci etvtgäng-
Ht Och publicerade Placac Oltt RedutiionsWiitd j F.xecucion för-
MärochuuichiiUtr/tilMcéfom wore dhet ord isrän ord bär viflüdutoch 
blått ir tt> dben åthff ilnnby ot cmcbun ingen foiriintereflerar i »ägrc faste 
«ob3ti$?onb<t/ eücriHutiö och Tompcer vthi Städcrne/ komne isrän 
Oß och Cronon igenom blätta Nädoch ®tifttai Kiöpeller Byte/sidan 
ähr 16 ji. den 6. Novemb. ehoo dhm fainmt och är/ mä viidondraga sigh 
efficr iö^f.cUjié Rijckzdagz Beflnt och Stadga/sim pt ofw..nbc:tc?ia-
caci gictuOfj ochCronm ett wcderböriigit nöye och richtigheet. Gä b!if. 
wer och Wärt Reduflions Collegium intet förbundit eller styldigt ot ess-
ter denne dagm n ijbore låta här öftrer afgä til någon särffildt nägot 
CicacionsBrtsscller«ägiom någon wlßstämbningzlerrnin förelåg-
gio/ Villau i ty! öt såsom I war och en weet sig incerclfcra i stijkc Donatio
ner, Kiöp och Byte/ haftver dhet som i iå måtto på R>jc»zbagki, studgat 
år, fom cn allmän wcdertogen Log ot erkänna; 21 it få åligaer honom 
och sielfikrafd ot råtta sig dl er epter i och i Wärt Reduüions Collegium 
tuet clarering 'ig infinn i/ både i Eiveriae/Stoo, Furste,Idöi <iet Hin,cnd 
sampt tiudrevnder Oß och Sveriges Crono lWantc krovmcier. och 

dhet 



tott Mrdbetta WMnäbigePiacare Päbud / btannägdn tvijdatttn 
wändingcllcrdrügj-näli warandesen gäng för alla ganger denne War 
Nädtae ulfroarfauimc Nocificacion och Ätbwarmng dingcrac och stalt 
dl Wederbörande, sä alle i gemeen/ fom hwar och ent synnerhcet. forolle 
nu näaon här emool draga tijden längre vlh/ sä at han igenom nägot 
bcswär eüer F.xccunon affWärt Redutiions Collcgio pa jlne Götz 
cchEqenvom foomit ttl at lijdai uä dhen samme däjighileltwau och 
waeuannau s.Sb.mf impucera och tilittiftodi hastvaudeö offtabe-tc col. 
lesjium, ifcblüfl tf)CM$ Comparicion, ftilföüHtiClÜ} tttticht 0$ ttlfiullD 
„t etftct the Stjäl och After som ther inkomne äre / och them kunna ve-
kante wara," Sakerne siuta och affgöra. Och pä dhet nägon lä mycket 
mindre (un h.swa orsak at fSrcbära som hade honom här omicke wa-
rit kunnigt I eller h n här aff axlat/ är Wär Nädige Willie ochBesall-
ning til Wär OswerSräahällare sampt General Gouverneurer, 
Gouverneurer Och Laadzhdsdingar) atdhegiöre dhen olehlbare an
stalt/ at dhetta Wärt Nädige Päbud mätte/ vthaa nägot drSgj-
Mäh! i affalle Predijkestolar/ sä i Scädeme som pä Landet/jämbwäl och 
vä Härad; Tingen publiceras och allmänt kunnigt gtöras / pä dhet alle 
somwederböremättehaswasighaltsädant medh vnderdänig hörsam-
hetateffterrätta. Til vttermehra wißo haswe Wijdhetta medh egen 
Hand vnderssriftvit och Wärt Kongl. Secre: bekräfta låtit- Datum 
Hufwudquarteret Liungby den iz. Apniis Anno 167». 

c A R o L U S. 

Locus 
Stgiltié 

a Hoghvl '̂ 

Kongl: 
Renoverade 

placat, 
AngSendehum Stoore-Slötullcn 

aff att Koppar stal cUreraé. 

Stockholm/ 

Tryckt hooe Nicolnuro2B.ui(ijj?/ Kmgl. Boektr. 


