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medyGudz )^äde/ 
Slveriges/ Gölhesoch 
WendesKonung/Stor. 
surfte til Finland/ Jpctv 

) tigh vtiSkcknt/ Estland/ 
_ , ̂ L>ffland/Karelen/Breh^ 

men/ Vehrden/ Stettin-Pommern/ Kassuben och 
Wenden/ Furste til Rügen/ Herre öfwer Zngerman, 
land och Wißmar; Sä ock PfalyGrefwewid Rhein 
l Beyern til Gülich/ Kleve och Bergen yertigh/zc. 
C53rt wlttcrltgit / at {Afoto thet asf forna tiider baf* 
»vcr warit waant och brukeligit widh Konglige Krö-
NiNgsFckster och8oIcnniccccr benckda och pardonera 
dem som sör deras Brott och förseende/' anten i häch, 
»e och fängelse dro wordne inmante eller förrymde; 
Alt fä hafwe ock nit t effterfölliandes tffttta ®4rt 
Förfäders och frawfarne Äonimgars Exempel och 
och bruuk/medh samma??4dh/ Mildheet och tilgifft 
»velat anse« och hugna dem som frmtvdl widh denne 
»4r (Gudh glfwe lyckellge) KrönlngsFäst ochyögh" 
tiidh / för theras Brott och mißgerntngar denne 
<t»de^/ anten dro fängzlige/ eller medhflychtenftgh 

"> • lalve-
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falverrtt, och nu t fremmattde Lond och Vthrllkes aff 
sträck ock fruchtan wistas och figh vndanhälla / rff-
ter fom Ml och t thettaW4rt öpneBreeffz träffe/ 
dem pardonere och tilgifwe/ och t W4r Konungzlige 
N4dh/ Hägn och Förfwar vptage och anamme/ för-
pnnandes dem deras förre Frijheet ochTilst4nd at 
komma i Rijket igen/och «Heß vnderliggiande provin, 
cicr, hwar och en til fttt Huus/Heemwlst ochWH/ 
ring/ med förbeh4ld/at the tvidh sin heemkomst i Rit' 
kt/sökia at försona Mählsäganven/ thet bästa dem 
«isdmicr/och the som tilKyrckioplicht äro falne/ den 
samme vndergä och vthst4; Dock tvele WM här vn-
der ingalunda först4 och begrljpa nedanfött vpnäm--
de och ipecificerafct MißgerningMän / fom äro blal-
phcmantcr,Sdrrddart/2iufWtCompagniet i gtCtf' 
Holm / Kyrckiotluftvar/ Mordbrcknnare/ ?rullkarlar 
och Trullpaekor/Ajdelagare/ Röfware/Barnamör-
derffor/ Kätteril in primoconfangvinicatis grada, f4 
ock the fom jemwäl öftvertygas Sfwa trarit f4 öf-
kverdädige och dierfwe/ at the p4.Kongl.N4d at widh 
Kröningztiiden niuta pardon, hastrabegädt Dr44p 
eller n4gon annan dödeligh Mßgerning och igenom 
(liif förmätenheet förvth giordt sigh denne W4r 
Kongl.N4dh ochWarkundfamheet owärdige och förs 
lustige/ htvllke allt stole tcata här isr4n vthflutm/och 

effter 



«ffttr La.ih och LagaAtaqdar affstraffas och plichta 
Här hwar och ei soin wcderbör/ särdcles Wär ös> 
werß?tä>h«tllare I Stockholm/ General Gouvcrncu-
rer.Goavcrncnfcr och Landzhöffotngar sawptBorg^ 
mästare ochRädh t Skäderne öfwer hccla Rl/kecoch 
theß vnderliggiande Provincier, hafwe sigh widh 
Dommarnas Exccution och Fltngarnas löößgtf-
wände at effterrätta. Til yttermeera wißo hahtx 
Wi/ thet medh egen Hand vndcrstrtfwtt / och Wärt 
Ko»gl.5ecrec bcfrjffta Idtit. Datum Dpsglg dtN a $ 
Septcmb. Aa 167s. 
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