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^ ttäthc/Strcnsics/ Gölhcs 
ock Wmdcs Drottningh/ 
StorförsilMitNllFittlaiitl)/ 

Hmiginna vthi Stthiic /.Estlmzth/ Lijflmidh / Scirclm/ 
Brchmcii/Vchrdcli/Stcttin-Poiiimcrii/Sa îbcn och 
Wcilvci,/För,«>n,at>l Rhllgcn/ Frw ö,<vcr Ingcrmaw 
landh ock Wtstmar; G<i ock pfaltzgrciwiima wldh 

WW» <Vic>iwig 
och Ditmarschm/ Grcswiimn til Ol̂ cnblirg och Dcl-
mmlMsi/ctc. Sampt Efftcrflrcfiiic Swcrigcs Rtjkcö 

Rwdtrstap och Adcl/ Präsicrflnp/ Krljg^Bcfahl / Bor-
gcrstup/ochmcuigcWmogc/ som til Vhcnnc bcrammadc/ 
ochwälöfwcrstchwncRijkzdtigh/hahva warit sörsambw 
de/fa förOst slclstvc/soniocb Fullinächtigc aff Mrc hem
ma i Laiwzändamc wamndc Mdhbrödcr/ Giorc wittcv-
ligit / at säsom dhcn Stormächklgstc Höghbornc Försic 

A >> Brch-



BrehMen/ Vehrden/ Stettin-Pomiiicrn/ Kassnben och 
Wenden/MrstetilRhägen/Herre öfwerLngermannelanv 
ochWistmar; Sä ockPfaltzgrcfwcividhRhciniBeycrn/ 
til Gulich/Slcwc och Bcrgc» Hertigh / etc/ Wck' reHs-
îveälikeligekäre Herr Son/ och allernädigsteKonnngh 

ochHerre/ i betrachtande affRWns närwarande will--
kohr och bestaffenheet/haftver fkattadt rädhsampt ochtien--
ligitsaininankallaOst ast förbe." Rtjksens Ständer/ och 
därhooö behagat Ost at kliiigiöra hliriilcdcsVtvidh dheiiiie 
ttjden/ begäs och förrättas ställe dhen Stormächtigste 
HögborneFörstesochHerres/Herc^kl̂  
Swcrigcs/Glöthes ocWendes Konnng^/Storförstes til 
Flnland/HcrrigSvtiSkäne/Lstlaiid/Carclen/Brchmcn/ 
Vehrden/Stettin-Pommern/ Sassnben och Wenden/ 
Förstes til Rhngcn/Hcrres öfwcrZngermanland oe Wist-
niar;Sä'ockpsaltzgreftrcs widRhe», iBtycrn/tilGiilich / 
Slewe och Bergen Hertigs/etc. Wärför detta allernädig-
steKonlingz/ntiinera Sal. hosGndh/ochHöchstberömlig 
t äminnelfc/ShristeligeKonnngMe Begraflning och^or-
desärdh. Därnäst hafwerochHans Kongl.MaystDst 
welat optäckia/medh hwad lyckfaligheet dhen högsteGndh 
hafwer behagat/sedan nästsörweekne Rijkzdagh/foti, höly 
t Götheborgh / och siötz den l.^rrij/vthi inncwarande 
Ahr/asts»,olithsäticligc mildheet / wälsigna och bekröna 
Hans Kongl. MaO/ Wär närwarande Allernädigste 
Kotttiiigz liigckigl,c Koniingzl. första Reqeliicntzkydh/vthi 
cen ährdar/ nyttigh/och ewigwarande.Fredz erhällande/ 
pä ätlMige Orter/ fä at NlUNehra/största dhelen/afSwe-

rigeS 

riges Rljtes??aboeroch Fiender/ aldeles sörlijkte / och til 
förre wänstap och förtroende/ äter brachtc äre wordne. 
Endtligen hafwer och H.K.M. af Ostwelatäfta/atöstver-
läggia och betrachta dhe förnäinbsta ärender/ som svid när
warande tillställd/och sä satte Rykzens/ och FäderneS 
Landzens anlegenheeter; pröfwas ooingiengelige/at tagas 
i acht/och medh moghne Rädh och författningar/bringas t 
s«i tilbörligc Säkcrheet och rätta Stadga. Siltsä Wtj 
samptligcRljksensRädhochStänder/ effter Wärosör-
andcrligc?roohcet/ Lydna och Plicht/ här insnndne och 
tilfaminanskoinpne/ hade först billigt önftat/athafwa 
waritsäfälle/dhetWij/tilmängeähr/hade knnnatninta 
HanöKongl.May.tzhöghloflighiäminnelft/forvomWär 
allcrnädigstcKonuttgz och Herres/ flsom cen säincompa-
r.i ds> vcrres inilde/ och fast bcprtjstlige Regimente/vnder 
n>vi!rci?högha Kongl. crwijsclser/ sampt ertedde wälgär-
""'M'/ Ost alla / om mycken hnghnadt/ wählsärd och 

- 5 '̂̂ ckeligh förhoppnings) tilivärte; Zckede, 
^"dh Alzmächtigh hastver tächts an, 

sm M Hans Kongl. Mayst./ medh hög-
! o ? ? kalla / och til dhm Ewiga 

^ «^A^ '̂'̂ rsätt,a; Sä är Wär plicht/ 
,"k l̂"N"thärdt allgcmcent Landz.Straff/ medh tä-
aino^ h optaga ^vära Synder/säsom rätte Orsaken där 
M/mcph.,l.war ängra/ G.,PH bedia/ om sörstohningh/ 
^ , hambd och wreede/ jämwähl medh attack-

^^dejull h-ma erkänna/och vthi ejvig 
»inelje forwara/een fästoor Konnngz höge förtienster/ 
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bewijste wälgärningar/och Kongl. förforgh/ säsörRtj-
ktt och Fädmies landet i gemehn / som och sörhwarS och 

OchemädanHS. Kon.Mtt/WärallcriiädigsteKonungh 
och Herre/ som haswcr trädt/ igenoni Gndz försyn och ftic-
kelse-vthidhcstSal.HerrFaders Thron och Regimens 
Stoh!/ billigt haswer silltit/ widh cen sädan tljd; bestaffcn-
heet intet wara tienligare/ änatHans Sal. Kongl. M.tz 
Lckaincn/mäsordcrligsi/ochmedh Khrisicligc/ sampt vthi 
WärtkäreFäderiieslandh/ lvidh Konnngl.Begraffnin--
aar öflige ceremonier/til vcst Graff och hivijlornin/bcled-
iagaö/ sä hälle Wij/ icke allciiast wär plicht lijkmätigt/saiw 
maMatbijwista/oehdhcn yttersta ähw och ^vonon; 
tiänst där widh at bctee/ som wtj det och icke welc vtheläta cl> 
ler iörsnmma/men fast mchre/ estterall möyclighcct/ hielpa 
dhentilbörligen ar betiäna/och medh all redcbogenhcct/ er-
wiifa/huniWij/vthiWärchicrtan/HansKo>igl.Mayl; 
^»ö> liikeliae Dygder/ett stadigtwaraiidc tackfambt >nonu-
mcnlhalwe erî sraroch tilägnadt/hwilket îj och 
r.rcren- widh alle tiider/ tilettliska hiertelagh effterlembnc, 
och öfwerantwarda flole. Därnäst/ hngne W» O^ 
höaeligen/öfwer dhe i cen sä kort t»dh träffade FredzE lut. 

KSaltbe:" Wär aldrigh tilfyllest bcrö»»NtIlge/ocb nnnieyl' 
hoos^udhSal.Konnngh/Pthiettsä fwärtWärckS och-
»örande/ hivilket/ aff sielswe vthslaget/ Wij nn knnne asca 
ga > SäfoniochsedermchreH.K.M ttWärnliwanv''. 
ailernädigste Konmigh och Herre/ til dest Regementz ̂  

Rädh och Ikoner / sä at dhest begynte Kongl.Wäldcs 
Ähr/straxt äre vthmärckte wordne/för heele Werlden/med 
een sä stoor och härligh Lycksa!igheet. Och säsom Ost icke 
kan wara obekandt och sorgätit/vthi hwad efftertänckeligit 
vthseende/och fahrlige (Ionjun5turer, Mdcrneslandet rä> 
kade/genö mehrhögstbe:" WärSal Koiniiigz oförinodeli--
ge dödelige fränfälle ochhädanfard/ warandcs där medh 
Plötzligc beröswat / aff ett fädant högtönffcligit/dyrbart oe 
tappert Hnswudh och jörswar / somheela Werlden mäste 
sännrsru, och hivar ehrligh Swensk Man billigt skattade 
incomp!zrZ>)clr / jämwäl och een sädan öfwermätten 
stoorHielce/ hälft tähögnödigh/ iiärRijketfast wedh alla 
Gräntzer/ stodhi lägä / ochwar mwccklatiWapnflifite/ 
'ncdhailcthcstniachtigcGrannarochNaboer. Säärhv 
'̂»ud^Faderligc förforgh/ochOstsaniptligen betedde Nä^ 

dewärek/i sä mälige Lyckfalighceter / sä myckit högre och dy
rare til ft.uca/dyrcka/ och medh ödminkcste ̂ vorion at be-
> ^"u>a/soi,, Wlj. vthi een sädan beskaffeichcet/fast eillot alla 
McnulstiorL hopp och tanckar/then eene lyckelige och hllg--
nelige 5>uccessen, cffcer then andra/ haftve nädt och erhällit. 
Hwadiiiipfvrstchi^/jrrj,^^x^xPlvdzvthgiutclscr/det'pol<' 
nisteWäscndcthc,ftvcra>,brachtoch förorsakat/ det haswe 
>cre allenast ficifwe de i sq »länge Hr warande swäre Krij-> 
gen/och der wid erledne wederwerdigheeter/vtan och äthstil-
ugc affRtjkMö Ständers / här til/om dhet Wäreket/pä 
l̂hstltligetyder/ haftde Rädhslagh och fattade flunch/ nog 

- lampt betygat och vthwijst/ hwarförc wij och billigt dhe go--
va Herrars haffve möda / och förfporde berömmelige för, 
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sichtighett/M/trooheetoch ijswer / til Kongl Maytz. Wär 
respeötivc älstcligc käre Hr. Sons / sä och allcrn îgcstc 
Konting; och Herres/ samptFädcrncslandzcnstjcnst och 
walfärdh/mcdhglinstigh bewägcnhcet och tacksam ihngh-
tommclse och beröm crkänne/som sä wäl̂ rmcens sörcstacn-
deochchre6tion, som besynnerligm,^rcd^ rÄ^rcnz liijl 
wistclseochbefrämiande / ä denOtten/hafwehasttiskiö-
hel/och hnlpittllkcngodhvthgäng/warandes/numeha/icke 
allenast förlijktemedh Konungen och kelpublî uen as Po-
len/vthan och alle mistsörständen vthrotade / och sälnnda 
icke allenast den dädan befarandeFientllghcetochBlodzvth-
gintclftlmdkomne / vthan och H.K.M:«och Rtjket/isrän 
Högstbem: Konling; här til sörmeeme anspräk/aldeles be-
ftijat/samptdestltjkesteen anschnlighkrovmtz/ säsom Lijff^ 
landh/pädensisdan/ ewärdeligenSwerigesKrono tiläg-
nadt/ och sörsäkrat worden; ^ Ilska mätto/säsom Keysaren 
ochAhnrsörstenasBrandenburg/ igenom/och wedh sam
ma rr^6tzr,ärc destlrskcst til suttkomligh/ och stadigivarande 
Fredh och eenigheet wordne förorsakade/ ochhaswe/ides) 
krafft/alk occu^erade ochinkrächtade Plager til Os) igex 
aststädt ocreliimerZt;Sä är och der igenom/ost ochFädep 
ncslandet/serdcleS/ wcdh cen sädan best Srzrochbeskafseî  
heet/ ccn nyttigh och ansehnligh tienst wcdersahrcn. 
lljkesi / när wij före Ost til sinnes dhec bestvärlige Krijgct/ 
som mcdh Konungcn ochRljket Danmarck/een rund tijdh/ 
är sördt wordct/ och huru/ i dest ställe/ Freden/ mcdh dck 
widh sölliandc Naboerltgh sörtrogenheet/är erhällen och 
ckmeLr-rsrwordcn; Sä tunne Wlj icke lnindrc/asdct»^ 

orsak/ 

Srsak/medh glädie beröra den et-wijsteGudzwälgSrningh/ 
som wij och/mcdh lofioch beröm/deras nampn och spio
ner billigt ihttghkomme / och hoos?oi>cnreren lämbnc i 
tacksambt ätänckiande / som icke alle» ? Krijgct/tilLandz 
och Wattn/ först vnder H. K- M.» wär Cahl. Konung; 
högstbeprlsselige zclniirakle concluiäkc och bcsallning/haf' 
wcl>ijwlstat/fördtochäirigcr2r, vthan och/säwälvthl H. 
K.MZ Lljftztlsdh / somochscdermchra/vndcrWärnu 
warandcAllernadigsttKonungMcgcmcntc/siclftvcArcdz-
rr!i6t.ilen sörcstädt och vthsördt/tilett önskellgit Elnch/ 
hwilkcn Fredh länder Rljket til sä mycket mehre styrckia/ 
säkcrheet och fromma/som dhe förnahmc !'ro/incicr, S kä-
ne/Halland / BlckingcochBahusLäh»/ mcthächskilllge 
förmähner/iämwäloch Sezlsrionenz frtjhcct/til kommer-
cienji opkoinpst och befordran/geiloin be:tc Fred; Sluth/ä« 
re ̂ äderues laudet tilbrachte/faststalte/och ä nyy/fädane hcr-
ltge?rovincicr,säsomLemmarisin rättaKropp/niförW 
wave wordne / förvthan och/at wisdh famma tisdh o ch rrz-
ctar, dhcirrtngar och wederwärtighceter / son» emellan 
EjverigesKwno/ochQencral S^rcrnc/asttheföreenade 
Nederlandei, / vhesse ähren äre förcllipnc / destltjkest are 
wordne flättadc/och i een hälsosam srcdh ochwanstap sör-
satte. Och säsom alle ofwantalde Solcnnes Fredzfluter 
och söreningar/vthwijsa omsiändeligare/ Ost/ ocb hceie den 
chrbareWerlden/hwad medh hwarderan synnerhcet 
ärbelcftvat/samtycktochfaststältwordct/hwarKongl.M? 
ochRtjkzettöFnllMtcbtigcSennittgcbudznampnäreipeci-
kcerude / såsom och dnas / hwilkc säsom WättlM- och 
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Bund^förwanter/ T îdcchaiidlarei Wärckct haswc warit/ 
afäthftjlligcScarers Senittgcbtid/hwllkcdcst!ijkcst/ochcftcr 
hwarS och cc»S i synncchcct criviistc/ och anwändc wälnich-
ning/ähsga och t.'oc.perzric>n, aftDst och Fädcmcö landet/ 
bcröiN och tack^Nihecc msrirerzr haswc. Här widh pä» 
ininlieWi» Ost ätcr/ickc vthcin ccn jynnerligh hicicans ähre^ 
bövighcet och tacksaiiihcct/Wär ntiinehra hoosGndh?al. 
l̂tlernädigcste Kon»»g; ochHerrcs / Högstbcrönicligh i 

äiliinnclse/giorde och bcwiifteKongl.sörsorgh och stora mö< 
da/sor Ri>kzcns/sai»pt allés Wär ivälgängh / förkoftringh 
ochsäkerheet/hwartgciioin/nästGlidh/detsörnänibsic^un. 
ä.iinenrcttll sörcstrcffitt Lychallghccttr/säiKrMtzvchfö» 
rande/son» Iredzsttsttaiidet/ äi lagtwordet/ ochhasiver 
»lädt sin befordring och främjelsc; EstterHansSal.Kongl. 
M:« icke allenast igenoni Wapncns / ni cd hceleWerldeneS 
sörvndran/ sörsichtige och tappre anförande/ vtan och/ ni ed 
alle^rcdcligeanbodh/sainpt andre bchörigeMedel/säsom een 
Shristcligh?oremac, och rättLandzcnsFadcr/wärckcli--
genhafwer betygat/ Rykzensjäkcrhcct/ ivälfärdh och roo/ 
wara sitt ccndaste ögnaniarckie; Hwarföre och H. K.M:" 
alt arbete/ möda och far«v hadc/tilförvndran aff alle / ospart 
och jatttilbakars. W» finna ochwcdhdhetta RijkzenS 
närwarande tilsränd styldige/effter dbc» anlcdning,son> 
glfwcn är/a t taga i acht/och bringa i sitt behörige stick/ hivad 
tilKongl.May:y Wär rcsp- îv^ älstelige K. Hr. Sons/ 
och allerntjdigsteKonnng', och Hcrrce/fä och Rnkzens wäl< 
färd/ Säkcrheet och bästa/för denne ty den fyncs as Oj) kräf° 
ttiö och fordras/at ObierverzsMom d« »ni och franideles 

kai» 

kan lända H.K.MaiMtilrätträdig ticnsi/ frcina/gagn och 
trygghcet/icnipteRlWns ochFädcwcelandzcns wälfard/ 
sainpt hwart och cttStändz rättmätige friHeet^och Vndcr^ 
fätharneS trcsiiadt ochtrygghcct/ hwarföre W»i/ i fötliande 
ärcndcr/hafwcstadgat/flntit/och fälunta/i alt/Oj) förccnat'' 
som cfftcrfölicr: 

I. 

Säsom dhe sömge Rljksens Bcftnth/ ccnkanncrlt-
gcndhct/ som war iörsattcikähr >S;c>. ocha^r is?4. omHaiiLCal. 
K.M.'Arffförcmingh/vch5ttccezlion5lM/til Rijkci/ jiiuiw.il dcl 
isynncrhcct/ som v«hi iuncwai-aiidcÄhr/vchi Liöcl,cl?o>gk/padästä-
cudcRijkzdagh/ affojzsamMgc/ och alla AqkscucS,a»dcr/ rm H. 
Ä<M-"waruuwarandc allcruädHsic Konuug/blcffccuhällcligcu sam» 
lpckioch bclcfwa!/ uoghsampt Osl nu/ ochi tilfomniande Tkldc^scr< 
bindc och bcpflichtc/ alickchajwanagotaunatögmmäicke/ cllcr satta 
>h«riugas?c affskciii>c/pti nägou aimau/ inn - cllcr vthlnudt?/ Aöddan 

/ an närwarandeH«K. Wär rcl^c^j vc älj^e^ 
"ge kare Herr Son/ och allernadigsieKonungh allena / hwilkcn/ cst^ 
kcr bc. Rtjkscne Bcsiitth/ och samMgc RykscneRädz och Standerö 
Hotlsinnandc / och eenhallige bcwiliningh/ dhctta Ri?kctz Chrmw/ 
Kongl.Höghcet/och wcdhhängiandc Ratt och Äattigheeter allena til-

sätt och willkor/somSwcrigcs^agh / Konungens Ecdlv 
^ch stccrc Ahkscno Befluth / vchwijsa och bcstriftva. AI<sä/ at aff-
nara/ ochalldcleörthrotaaslantcdningh och occakon/ som cm cllcr 
annan (dctWijdochickewclcförmoda)nu eller framdeles/ kunde hoc^ 
nghfatta/ jamwal at förtaga alla tilfallcn / til oticnligeTanrkar och 
^aal/ foin mcdh närwarande Rtjkscns 8rar icke öswcrccne komma/ 
! n:,pt och sidst/ ac sä myckit mennisteligit ar / sörekon.maatle befa
rande ^rril:garvch Olycko/ ochat/ igenoni Midz Bysiandh/ bc^rdra/ 
v ) .Ittta HansK. Mt sampr defiIäderncöRtjkcvlhlEakcrbcttoch 
^ryggheet; SavpttPpeochäkerhcknpteWi,samptlige RWns nar-
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warande Rädho-HSt«.d-rchar».-d.z, a st ?! c» 
ttobcct och ähäga öfwer Kon^l Äi-y och^istsinc. Wahlsmd/ Tdmc 
»ordmagiordc löffttwochcrkännc/hällt/tzaj.verchwMdtzenSwr-
,niÄtia!ic /)ö^bornc Aörstc Herre/ Herr l-
g-e/Giöchcsoch WcndcöKcnunghochA'ff»örsic> Storsorsielil^u-.-
!md!V.^rlig!'vtkiSkähne/Estlandh,i,ssia..db/^arclcn/Brchme,, 
Vcbrdc>> / Slcttin-Po.nmcrn/ Cassnben och Wcndcn/ förste nl 
Macn/ Herre öswer^ngc. N-an.-elandh och Wlsmiar i^a och P,ali?-
M.fwcwidb Rkeini Bciicrn/tilG>'I'ch/CI->vc och B-rgenHcr>lgh-e. 
för Wär aNcmädigesicKonungh/ Hcrre echAch^orst-; ^ 
i i,wc/ sampiförplich-eSs?/ Ware cfflcrkonniiande / RiitjmsC-aw 
dcr/ Vndcrsäiharc och ZnbpGarc/ a-Wqwclcochftolc/ >ckcmmdrc/ 
>dktssc/°> May:>! oinvndigc Ä!),'/an sranidclcs / widhdhch / w.U 

.n-räda^e Reg-ring, ba»AHK.M-« 
d:el ock Tienst/ stork,a dch / san.pl Mscne Rätt / och for H- K. Mw 
ock Lädcrncslandsenö b istås stuld/ hafva opsatt och olpart War 
»välfärd/ lilff/ lcfwcrne ochförmägo/ säsom redclige / oprich:igc och 
iroanc Män / Ständcroch V-idcrsälhare ägnar och böhr/ ,amplsbr^ 
r.gc Aff.Acder och Zörplich-elscr är lifimäNgi. Ost och Njkc- aU-i,dh 
fö^e^IIandes/ atdhm -..dmHM:«/igcnomGudz.mlldmst-
Mckclie / til stne mogne och myndige Ahr kommcn ar/ och,orr anHanv 
R-tt -räder -il Regeringen/ däOj? och R.stc! först försäkrarPa all war/ 
RiisscneochS-ändcrneeRättochRäitighccttr/Frijhcctcrochwaisang-
nc l>rivil-L>-r/ iandeligttochwerdjligi-S-ändl'/ säsom dcn bastå 
sorm/ affiramfarncetvengcs Konungar/ ochsardclce Hans v. a>. 
Kengl. Maytt. Konungh Lsrl Qukaff.giottär/och, bookstaswen 

fimus bcstrefwel. ^ ^ 

Säsom länwtc midrc Wedcrwärtighccte» / hwilke 
Ohock^k.-!/ genom H.^.Mul fordom Wär allernäd.^e Hcrr-S 
och Konungz kastige / och fast »sörmodeligc DodM/ ahrepatom 
nc. tcnickeäkrdhcnringaste/a- H. Kongl. M-tt War rclt>ca>v 

k^re Herr Eon/ ech allcrnädigsie Konungh och Herre/ar lembnader i 
des) unge/och omoghlleÄhr/Kaderlöös/och altsa RAet och Fädernes
landet/ vthan Fullniyndigh/och til laga Hhr kommcn Konunah; 
Hwarsörc/effierdy vkhinäsisörgängne Rijkzdagh vthi Götheborgh/effter 
den tijdz ^ägmheet/ allenast cc»tlnrcnm^RcgcrlNghbleeffinrattadk/ 
hwilkentil dhenne föresiaei^de Konungl. Begraffningh/ stulle wara/ 
och hafwa sitt beständh. Altsa och emedan War plicht och troo-
hcet"emoot HK.M.tt fodrar och kräfwer/ dhetWrj tage dhes Nätt och 
Högheet/ sampt Fadcriieslandzens säkerhm ech tryggheet i achc / 
jämwäl icke tWdie något/ hwar affH.K.Mtt. nu eller i längden/ 
kall taga någon skada och affsacknadh; Hwarföre/ bmachtandes/ ae 
tildhetta WärtVpIatzftlllbovdan/höghnödigt warawill/det Wij'om 
eenwi^Rcgeringzfc)rm,O^föreene/såsom grunden/kil ett stadigloch 
lycktligit Rcgimente; Sch där hoost ihoghkotnmandes / huru vchi 
Hennes May:tz Drotkning^Krittinzsvnge/och omyndige Hhr/ een-
kannerllgenÄhri6zz.och 1654 pä dä warande Rijkzdagar/ een wi^ 
Regcringz fttem,blceff/afsamptligeRWnö Ständer öftversedd/ftiäh-
ligh och hälsosinn funnen/ sa och gillad och bekräfftad/ och för een sa
ga Stadga erkänd och wcdertagen/ säsom warandce affsielswe cssc-

ochVchgängenfvrspord/hafwa siitt siorc nyttighcekcr / jerdeles 
vch» Högst afwanbe:" Drstkningz omyndige Shr: Altsa hafwe 
Wtj/eensädan wälfattadbOrdnmgh / ochwalbepröfivakStadga/ 
wcdh dhetta tilsällc / slattadt affdhet wärde / och dhen wicht/ at Wtj 
dhen/äliyio/ säsom ett hällsosampt Medel antaga/ Ma/ bekräffta/ 
och til henne/alldeles/ säsom een laga Stadga / ytterligare krastlcligen 
Hs? förbinda welac/ alldeles / fasom dbet för dhetta/ Ähr !6Z4..belcfft,at 
och stedtähr/iNaRWnstilständh/ ' doch ltj^ for tijdernes om-
byt-sch omftifftelses stuldh/hafweWij ibe." Regeringz lc,rm/ eftter 
Moget rädh och betänckiande / nägre ärender mast förandra/ och hen
ne lämpa och sörbattra/tilnu warande Konungl. M.^ Wär rcl^cÄi-

älstelige käre Herr Sohns/ och allernädigste Konungs och Herres/ 
som och alle Ständers / jempteFädemcslandzens tienst/ bästa/wal-
Säng och fäkerheet, Utsa hafwe WiMk särdeles Inttrumenc 
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sådan war förbattringh och förandringhMtt/ hwilken Wis/ilijka Måt
to bekräfftat/ vnderftriswik och förseglat haswe/ säsom Wy och wele alt 
dcrsore/och härmed stadge/atRcgcrings Normen och Orclinanyjen/sai 
figh siclff<om hon^för detta/ar antagen/och godh funiien worden/Sä och 
de^nu^pä denne RijkzdaghtillökteFörbattringh-/til alle sineLIausuIcr, 
stolc hoojiS^ochaffattc dem/som HeKongl.May.^ samt Swerigcs 
Chrono^ahrevndcrgiffne^ cllcr Kongl. V ay:^ Påbud/ ^ydimoch 
Hör^mheetfkylldige ahre/ hastva lagha Kraffl/ blifwa i acht tagne 
och effterkombne/ sa lM hwar och en ahr/Hans Kongl. sampk 
Rijksen^Wrede atvndwijka; Det warde och/ ilqka mätto alledee^ 
soMÄwerigesChrono/j något faä/bebundne äro/ pä ettcller annat satt/ 
ingen vndantagandes/har medh förplichkade/ til det/ som förbe:" Orcli-
nzntzie i sigh sielff/ eller dhennuaftSl?/dherwidhsteddetiWningh 
Stadgar^och as dhem ästar och kräfiver. 

III. 

Ändock för detta icke haftverwarttbnlkcligit/atn^ 
gon Rtjkzene Ällkiedrottningh widh Regemelikek sittia / dhet förestå/ och 
darvlhi nägot vorum agakunde/ Sä hafwelhkwalWt? närwarande 
Rftkzens Radh och Ständer ̂ affsärdeles wichtige stiähl/funnik sör godk 
och rädcligit/dhet Hennes Maytt. nu warande Rqkzens El^kiedrott-
nigh den Stormcchtige Högborne Försiinna ochFnv/FrwHcdc-
Wlgh LleonorZ) Sweriges/ Göches och Wendes Drottningh/ 
Stor Förstinna til Finlandh/ Hertiginna vthi S käne/ Estlandh/ -L qft'--
iandh/Earelen/Brchmen/ Vchrden/ Settin-Pommcrn/ kaffubcn 
ochWenden/ Förstinnatil Rugcn/ZrwöfwerIngcrmanlandhoch 
Wistnurj Sä och Pfalil-Grcffwinna widhRhein iBcycrn/ tll 
lich/ Clcwe och Bergen Hertiginna/ bohren Hertiginna vchi 
Slestwigh/ Holstem/ Storniarenoch Dithmarschen/ Greffuinna 
tilSldenburgh och Helmenhorsi etc Sälarge hon/ i decta sitt ensörialU 
dc ständh^cäckeeatförblifiva/vthi Hans Kongl. Mtz. omyndige ähr 
dilwistarRegmngen/darvchisörer virc<Aczrium, och bafwcr twenne 
Voca. EffccrsotN M och Hennes Maytt dar til/ bchörligcn ansökt 

och förmädt haswc/at som nu berördtaV/Rcgcrmgenbijwista/cchhiäspa 
denatvthsöm/ sardclcs/emedan Hcnncs Maysi. vkbidc^ äW.actäre 
Hcr ^ ons^ Wär Illcrnädigsie Konungs och Arfförstes walgängb/ 
ainpt Rljkzcno bnsia och sörkoffringh/ haswerett dyrt stattande Znrcrcz-
e,och dcrjöre billigt/siclft närwarande kan bast see ochdömma/bwadh 

^ ongl. M. tic,!^ och RWens wälfardh fordrar/sa at det altijdlv stedzc 
och cndaft mä cfttcrtrackt^ö. Har nast hafwer sä wal Högstbcni:" 
Hennes Maytl. Rijkzc»wEnckicdrottningh/ som ochallc tilisiädes »va
rande Rijkzcns Radh och Ständer aff oonigängclige stiahloch orsaker/ 
funnit godt/ bcwilliatoch bcflutit/at dhe Fem höga RWensEmbeten/ 
^wtzet/Mallch/^cim^Zj) d2nr^erochSkattmestare/ 
eDer förbe:" Regerings-l- orm,stolc nästHcnncs Maytt. Rijkzens En, 
icvwttning/vthi Hans K ongl. M.tz omyndige ähr/wara/achtae/ re-

och häl/as^sör Hans Kongl. Mayy. Förmyndare^ och Rijb-
S w Loresiändare/ Hch stole^ här effter/ altijdh och oföränderligesdejse 
^ -Onibeten/affingenannan/ kunna eller mä beklädas/an effter 

m Man / Ridderffapec och Adelen allena/ 
ni.i^l. f'' om/vthi siclffua Rcgcnngö^ormelis nu stcbde tilök^ 

dar vthi/ som vthi alle andre dlauiulcr och 
dett i '^deles giltiqh och som woro hon' ordh ifräki ordbbar/i 

wtt ^^ ̂ "^''nförd och vpreppad. Sch Mer Hennes 
Eedcliae ' Ms aflaggia ftrifttligen dch 

^ förencmbde Dem höga Embeten / som ärc 
Ver Brahe / Marsken/ Greffne Lars 

^ ^^^neII)el.20arc!ie)0chSkattMe-
aiordf ^ sämundt-soni strifttligm hafwe 

Mitt Rijymö Rädhoch Standcr/ al 
claochftola»^iR,,kttoch?i^enicnlcl ftrc ul Kongl. Wär och 

^ ^ dhc dttwelc och kuiim ttyggcliglN/ 
--> swars stända i Msä- där 

' ' on.iow^I sörctqldehögqEmbcttrs/smn^l/bliffuki! 
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ordentligen vkhwaldh til samma katt / ma han ey besatta flgh/medh saW 
^Embeke och Förmpndcrstap/förr än han dcMest/sinEcdhafflagdl 
hafwcr^ in för Hans Kongl.Maytt/Hcnncs May: Rijkzcns Enkicdrott, 
ningh/ Rijkzens höga Embetcn/ Radh och Ständer/hwilkcn och/ ibland 
dem andre asRWnö Rädh/som ickedcchöga Embctcn bekläder/ och 
lijkwal/widli någons dödh cllcr sränsallc/ cllcr i nagom franwaru cllcr 
siukdom/ hans ställe efftcr Oräinanyim/ förträdcr/dcn ftalochsawara 
plichtigh/samma Ecdh/ strifftcligcn/ ill för dcn Kongl. Acgeringcn^ och 
Rijkzcns Rädh/ataflaggia/ och sighdärmedhsörplichka/dhetsaoffta. 
han/ vthi sadane fall^at bijwista Regeringen fordrader wardcr. sigh Före-
siändernes och dhe högaEmbetcrncs plicht och löfftc/i alla mattv/wil och 
stal cffterratta och föllia. Och effcer ty Wij/ pa Hennes M:p. Rijkzens 
EtlkiedrottningZ/ sampt dhe andre gode Herrars Rijkzens Förestånda
res trooheet / huldheet/ rätträdigheet och flijt ^ emeok Hans Kongl. 
M»ytt.ochRijket hälla Osialdcles försäkrade/mcn där jcnipte wal tun
ne bebiarta / hwad mödosam förtretclig, och swär börda Hs. Maytt. och 
de godeHcrrar hafwa antagit / hwilkcts förrättande och vthsörandc de icke 
kunna mhsta/ medh mindrc/Hs.Maytt. och de/atllbörlige»! warde ^ 
25iilicrade / auc!^ri?erade/ ochdcrasmyndigheet/macht/rci^e^ 
echwyrdningkrafftigt>asS^vndcrstöddochccholjcn; Tylaffweock ! 
förplichteWij/paRikzens/Ware och WareMcdbrödcrs wagnar/padct ! 
krafftigste som l?ce kan och ma/ak Wij wcle/ vthi hans Kongl.M:y Wär 
allernädiglieKonungs omyndigeahr/hallaochhaftuaHetines Map^t 
Rijkzens Elckicdrottning/ochdeIe»n liuwarande RijkzcnsEmbcten/oäZ i 
wids>deres dödlige afgang cllcr franwaru/dcn soin efftcr O^inanlM 
dcres ställen sortradcr/allenaförHansKongl.May:r kattaFörmpnd^ j 
re / och Rijkzens Föreståndare/ bcwijs, denl all ähra/Wyrdning och ^' 
ipcÄ, sa och afj tiänst/lydno och hörsan,hcet/vthi alt dhct dhe/ effter^"^ 
rigcs ̂ agh/och afwa«ibc." Regerings-form, pa Hs. Koilgl.May:^ oä? ^ 
Rilkzetls wagnar / til dch och Rijkzclis gangtl och wälstand/ biudant^ 
och befallandes warde. Wij wclc och dcn Kon^l. Rcgcringetl M'' 
alt möyel!gitb^stä!'dh vthi wärckces vthsörandc. och til dch bördas lW 
sonl och jempte Hennes Maytt. och dcm samma/när sa tränger/hap" 

ersatt och ofpardt Watt M och sc^ ^ 
och Fäderneslandet mävlhi defiRätl/Rättighecl/ChristcligaRegcring/ 
säochlandhochGrän^cr/förswaradc/ strfächtadeochbcftyddadcwar-
da. Gärochnågon/antingcnhöghrllerlägh/ somvndcrHs Kougl. 
May!» och GwcrigcsChrono torrcrzr, jäniwäl dcs> bcfallningh skyl
digs, ärat siända och ess,erkoinma/cllcr nägot asdciu Rijkcl/dhcl ware 
sigh pä hwarjchanda fält/äthniutcr/ tilsitt bästa och wältrcssnad / vnder-
stodesigh/anttngenal vndraga sigh Hcnncs May!» och Rijkzens Före-
siändarce iydno/ cllcr sättiasigh cmoih Hennes May.'S och dcrcs budh 
och förbM/ tilsoga dcm föracht och sijdcwördningh-mcdh ordh cllcr 
gärningar / och fälcde» förklcma dcm til Regeringens hinder och skada/ 
fampt göra dem dera» Embetcr fivära och wedcrwerdigciden cllcr dhe, 
som sädamgöra/ och där til warda iaghwundne och skyldige / stole sia», 
dasamma straff/som woro dhetKonungm sielff wcderfahrit/ esstcr dhet 
Y.Capttel i Konungabalckcn/östvcr hwilkct alt Wij bcsinne ld>gc 
al sä myckitNiehra hälla / och straffet häller/ skärpa än lindra/ som 
wele Regcmmlct/deh förvlhan/intet kunna bestå. Förmode här hoos cch 
begärc/atsqsomKongl. MchochheelaRijkzcns/ sä wal jcin hwartoch 
ttletändsulflundandewälsärdh /näsiGudh/ där päbcroor/alHans 
Kongl.M?tt i des? vnga ähr/ mä rätteligen och wäl vplostradh wait.i/fä 
warder Rijkzens-xegeringh/säsom rätte Förmyndare anstär/ draga,v 
desdersörc«msvr«lvalHans Kongl. Mav:« > Wärräiia^clixion. 
alla Kongligc dygder/ loffligo Swtnsicftdhcr/ sam^cmgodh be, 
nägmhcctoch ->ffcSjc>n,,>lflncgM Marion ochVndcrsäth.'rc,Niä wa
tt lärdh och vpsödd. önsteatGudh denbögstc/somhaftrcr bchagatal 
fänia Hs- Kongl. May!,, och Fäderneslandet vthi detta wilkor/ 
som 0st nödtwingar, och förorsakar at nu fatta en fädan Regcringh/ 
wille af omäteligh godhcct/mildcligcnwälsigna Han» Kongl Mayttt/ 
hälla östvcr dch Kongl. Pers»,, si„ isaffligc wärdh, Rijkct och alla Stän
der til största hugnad och lyrksaligheet/sampt förlähnc Hennes Mayut 
Rijkzens Ankiedrottningh/vch dhe öfrige Regerings Personer krasst och 
thständhaffhögdcn/ dcttaswärasmbctet wäl atvihsöra/görandcs des 
kcsrädh/ anstagh och-Äioncr lyckcllge / och til allc »ldcr bcrvmmcligc/ 
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.ongl. May:tt til godhoch nyttlgtz 
tianjl / Rykettll ftyrctlLoaz fromma/ sampt Hennes Kongl. Mut 
R,zkzÄnckic-Drottningcn sielff/sä och the öfrigeRjjkzcnsFörefiändare ti! 
beröm/heder och ähra/ och O^allesamptlizcn/altijdh tillycka ochwäk 

Etnedan oe Rijkzens Regering och Rckdh hafwa Ost föredra 
galätit/huruledes Hs-Sahl.Kongl.Mayttt Konung KarlGustaft/ 
fordom Wär allernädigste Konungh och Herre / hafwer mcdh dch Te-
mähl/ HemusMayttt Rijkzens EnkieDrottningh/wisse achtenskaps 
?aÄer illgadt/och afsärdeles aife<Ii'on och nöye / fomHansSahl. 
Kongl. Mayttt/ af sin Kongl. Gemähls dygdesamma ovmporce-
mence vndfängit hafwer/bebresivat Hennes Mayttt mcdh ett wis)tstjff-
gcdingh; Hwarföre / och effter som Wij förspörie/ och pröfwe asHen-
nes May:kt ett särdeles benägit hiertelagh och gunst cmooe detta ROl/ 
dchStänder ochInbyggiare/fördenj?ulsce Wqganstagäma/at så
dant Mgeding blifwer / effter the vprättade ächtcnstaps?a<Äer,och 
sielswe Brejwens innehäldh och lydelse som thet ähv ,65s. affsamptlige 
Rykzens Rädh och Ständer/ blcffbelefwat/Hcnnes May.tt hållit/och 
odl2rverac,cfftersomWijoch dem/här medhstadfaste/och ther öiwer 
handen hällawele/ at the i alla måtto flole oförkrankte handhafwas / sä at 
Hems May:tt ma dem behörligm naa och äthniuta/doch detta säsom och 
hwad mehra Hennes May:tt aff HsSahl. Kongl. M tt kan wara för^ 
vndt/sälunda/sasomthetvthiettsärdeles/deneRtjkzdagzBifafsted/widare 
och medh mehre warder förklarat och inrättat. Och såsom Wij elliest 
welewillige finnas^HennesMay:lt/sasom deni Regeringen x»rzesicle-
rar,och twenne Voca förer/ ther jempte all tilbörligh ähra och wyrdnat 
at bewijsa; Altsä lefive Wij i den vnderdänige wi^e tilförsicht/at Hennes 
May^tt icke tröttas widh det Hennes Mtttombetrodde höge Embelet/v? 
chan thet/tillista medh dee andre Hans Kongl.Mch trogne Förmyndare 
ochRijkzensRcgering Mersighangelägitwara/som sorbem-tar/ochMi 
i särdeles wyrdnadt/emookHennes Mlt^här äter vppreppe/ huruledes 

dch alfleligekattHerSon/Hanv-. 
nungh och Herre/vthialle Christelige och Kongl. Dygderkan opfostras/ 
och dch/ sampt Rijkzcns Ratt/ siyrckias/somhwad Hennes M. tt kan wij-
dare juckcerÄ,lända tilFäderneslandFens tienst/ sakcrheetoch wälstand/ 
Hennes May.tt behagade sädant an wijdare/medh wahnligh benägen-
heet och gunst/läca sigh wara om Hiertat. 

Hwad öfrigie afHs. Kongl.May.tt ar godt funnit wordet/sor denne 
tijdenÖ^at proponeralata/ och vnder händer gifwa/ omaträdflaoch 
besiuta/der öswer haswcWtz' vthi ett särdeles bijaftledh/ Ost förklarat/och 
effter sakemes nödVändighect/ochdeste chders bejkaffenheet/därvthi flutit 
ochstadgat. Hwilketalt/ säsom och/hwad i detta Rijkzdagz Befluuth ax 
författat^och forestrifwit stäär / at Wij Rijzens Enckie Arottningh/ 
och närwarande Rijkzens Rädh och sampligeStänder/ det haswe sampt-
och synnerligen / pä Ware egne/ och Ware Medhbrödcrs wägnar/ sä 
fränwarandesomnärwarandt/godtsunnit/bcslutit/ochSfifullkomligen 
der om söreenak/derföre det och trooligen efterkomma wele och stole/haswe 
Wij samptligcn/detta medhWäre egne Händer vnderjkrifwit/ och låtit 
lryckia WäreJnfegelhärnedmi söre^ som gijwit och jkriswit är i Stock
holm/ den Tredie dagh vchit^ovemdns Muadh/ ^hrefftex Christi 
Bordh 1660. 


