
ecnvcr fjlichttt tst/S,. Hochfi-DvenBraunschw. 
1 üi'cburj} in btr Äuaranrte/ivclche ftc tchncn Hcr, 
yogenooi^Nccklnibttrg/Sachsm-Laumburg/B^ 
fckoff ccii Lübeck / Graffm ron der Lippe mit» 
0iI)MMrf»btirj) niiddehncn Städtcn Hamburg >»s 
l ubvef gcg«bln/zuafsifttmi/uuv zwartnÄnschunA 
frrr Prdtmfum ircldx Per #r. g l;ur ftirfi vonBraw 
dtnb.gcgn» flft». Fllrfttn tmb Steide fes Viad# 
(kif/iattcr tHiii Vonvanv/gnrisier assiguatton/so cr 
t» »vehrenpcm Krt»gcbckonlcn/wtl G AUrrAhrisil. 
d)>ayll. ül;iif incntlcnlrtcrDcrsprccbungcttras ab* 
jubrfcbm/fltk Sorgc und Flctß antvmpm / fdUt< 
Prdmifton Mint billigt Wittel tmb A?rgc bryzul^ 
gcn/ab'oiibcrlich to Sc. Khur^l. Vvrchl. fdbffr" 
tarzu uicffmrm/C UftrDrnttil fol mit launtyMf* 
5rifpfiiff,pim((ftiiit glctchcu Würdcn uubK 
fcyn/nls wäre cr tmfclbm von Won ̂ u Wort 

auch zu glctch mit dcucnfclbcn raupt1#* 
irvr Mi. Gcschcbcn zu St. Gcrinam cn IW/11 

19.3unl(/I679. 
(L.S.) Arnoult 

(L. s) MynecrS' 

Swcngcs Rtjkeö Ständers 
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Som äff them cnhällcllgm glordcs pä thcn 
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i effterskrcfne 
Wettges Ristes Radh 

¥ och Ständer/ Grcftrar/ Zt»hcr-
?s) rar/B'stopar/Adel/ Klrrckcrtj/ 

_ ArtMbefchl / Borgcrstap och 
iiieftn'<|c Almoge/som til tbemu Rtikzdagh / hwtltm nu härjl 
Stockholm wäl hällen och ändat är/hafwc warn sörsambla-
dc/föroßstclfwc och fullmechttge gtorde/affaUc ^a'wzäntor. 
Görcw ttcrltgtt/at cfftcr som thcn Stormcä'tigciic \urmn.-
na och Fröken/ frafm CHN^S?I^A, Swmgcs, 
Göthcs och Wmdes Älhkoradc Drottning ocl, Urssur«»n-
na/ Storfurstinna nlAnlanv> Hcrttginna vcht Lsiland och 
Karclcn/ Frökcn öftrer Zngcrmanncland / haftrcr affthcß 
högwysligcoch wakandcömsorgh/sami?tallcrnädigcstt lc»ä, 
gcnhccl/ mcdh »hcn Kongl. May:" sin lcfwccncö och Rcge, 
ttngs tt>dh/ dcrömllgcn tilbringcr och alle sine ^ndcrsätcrcs 
nytta och wälfärd framgcent sökcr och ramar / funnet/ mcdh 
fttt elstcllgcRnkz Rädz rädc/nöd»orfftigt och gott / oß at til< 
samman falla' och widh sådan lägcnhcct/ a» optäckia/ hkrad 
s,gh vthi Ryssland ttldragtt haftvcr/ t näst förlcdne Twänne 
ähr/sä wäl wld Krtigzwäsendctivndcr chcß Centrale 
Officerare, och synncrllgcn Kongl. May:» Generalisßmi, 
Högborne Zurstcs,/ Herngh j5arl Gusiassz PfalYgrrftrcS 

«" . «ich 



widh R<in it. tapprt och nyttigc Conduiäe, som och wtbh 
$redz Traäatctnejaft thkw/ hivilkc lher troligen chrkls 
plicht strrättadt haswe/och nu alt then dndlTap brfommtt/ 
(out mehr t du säsom vthtTiugu ahr/ igenom Wapn/och $or' 
ton ahr/ igenoin Änderhandlingdr paarbeiatirordet octiajf 
oß allom hierteligen öinkat; Sa och «her ttd|i/ huru efftec 
Kongl. May:» nådige bttdnckiandeochncening/wäregc»/ 
sampt wäre efttcrkommandes stadige lycksaliaheet/ mättes 
hällas/til Guvz7?ampnshcder/Kongl'gcMay:' beröm/o» 
Aiikzcns befinnande fördcel ocbsakerheet: 'C») besänne w' 
ef? samptlige waraffnldigc en ödmmi' «kuckseyelse, f^riio® 
f.dmst/Gud then Äldrahögste/söi sm Äizmechtige hlelp o* hl 
fiänd/ sedan Aongl. May:'som sannnes pchwalde rtrtW 
»her til irarit haftver/ at ihm förfTrdefelige ^lodzpthgnttcil 
vlhi?ystlanv dr siannaot/och en satan firrth oprdtMt/ tw» 
lan Kongl. May." oct, Rommersse Keysaren / sampt ha"-' 
Bundzsörwanter ocb 4dk*renter, mcdh hirilfm tngni^' 
tian ^rtdh förlyknas kan / som aff oßSwenffe nägo» tn v 
g'ord dr/ och igenom then en ganssa stoor sahrligheet »ra 
Addernesland bleftret iftän tagin/ Gud; reene Ord o» »C' 
ZtcanwWt Religion hdr hemma och vtan RykeS W1r. 
ocb sSrsdkrat/wange Ddrldzlige wdlgm,ingår tvär«'f. 
,»o^.säocb?und;s5rwanter bewi,,ie/ och thermedh*^. 
Man." Sal>geH«rfapkrS/KonungGus?aff/d,nÄndreS . 
Stores vttäininnelskglorwärdiaaftes sampt Kong' 
ram (fhnrteltge c<b btxéiwixHue intention ochwederbö 
?'arnpn såsom försirararts och bejTdrmans affthen 

gelisse Religion och?yss< fri'hcetcn / erhallen / sampt a'dra-
sidff,Swetiaes Mke fötbdttrat och strw,k>gat/aff the Uvto 
staper som therttl här igenom ewdrdeligen dre tilökade och 
städas mycket ssöne och hdrlige. Th/r hoos belangandcs 
Kongl. May:« yitcrligarr gode ocb »ud'gc vrvuh emoot oi; 
alle stne V..dcrsätcrcoch5i.»ke./ ock aff Kongl^.ay:« os: oU 
icrnadigst dt tilfdima gifwtt / M betackew» Konzl. May 
»hcrfSre, viht l„ka måtto, ocb bekdnne at iadam ttfr rlngabe, 
höftrcs/ widh thenne ti,dh. ve, wärtZäderntsland/ttl 0uij 
^rdzrtnkoch ihtv(5hlisicl!gcL.'droshat dhaswelit/I^likzens 
<"l'ördes enrrächtiahttt och trygghctt/thtwrangrs och oft»« 
ngas aga, ndhrlnaens befor dnng/ och mängc inrctnc nits?, 
bmk; och Oordningars affsiaffande : Hwtlkct sigh vthio, 
5 cdeliqh tijfh icke b.isirer idtttligm kunnat göra lata, »im 
nuscdan Konql.May!" ifrän the dcswärltgc och dagcltgc tam, 
kar/som Krnael luevfördthaswer/ dr Idttat od) Kisat lampt 
9vi|frt ctl näfloii roiighectigrn fommit/aff .VCoitgl.S>?iU)" Wdl 
och nödtorfftcXaen förtages i Alesa baftre »i» war pltcht i 
acht tagandes, vnoerdänigsi Kongl.^c^y" Ällernädigesteeff, 
ter handen glorde propoßtioner anhördt / Mcdh ödmiuk 
flyt och ähäga öfwerwägat/och pä stdstonnt öswer thtt enq 
ech thet andra salnndasamtyckt/beslutet och söraffffedat/sä, 
som här tffter bredare och ornstdndeltgare bcfTnfrocs? och vih, 
tryckes. 

i. 
Sä funne wtj lcke döllta then score tranqtan 

och ästnndan I som aff oß allom dragés/ at L>ongI.May->, 
A »j LrSlnnS 



Kröning snatt hällas mäter/ ocb foff mcdh ftögd och glädie/ 
få fet Kongl. May:« siltia pä fm Konungzltge Thron och 
Säthc/ och hafwa pä fitt Hufwud Sweriges Utröna. ?Y 
oansevtKongl.May:«thest sörvlhanärwär lagligt och rät» 
Drottning och Ärffurstinna/ fä och ganska ^äderneslaiidet 
muttr aff Kong. May:» ctt ssickcligtt och gott Regrmmlt/och 
hwar och tn mffnldt aff ost förnimmer Kongl.May:ystoort 
gunst ochnåde/sä at för thtn skuld ickc behöffdes / at wy aff 
Kongl. May:« någon fynncrligh rnthra försäkring sökta stnl^ 
le/vthan wi> alle fast htlltr tilsrr och oß beflyta pa wår si>va/ 
at kunna möta Kongl. May«/ för sådant mycknc goda/m^ 
vnderdånigh lydno och övmtuk tropKchtighect: Doch W' 
wdl/emädan then Sedwana/ som Sweriges Lagh «her om 
förmår/ är altydh/sedan Arfförentngen vprdttat blcff/ W**' 
dtn iacht tagrn och hållen/ at Konungen haftrrrmått wig«'^ 
och frönas/och allom inrnkes boandom tryggrr Lcdl) I"1 

fiväria och igtn aff tbrm försäkring taga på alt th« th( 
nom äga göra. Älrså är Kongl. Man:« oin fin ^rön»)^ 
få wäl thmnc gång som på ndsteförrige Rukzdagh vndcrda^ 
ligen aff ost anmodat«och bctacke tri) Kongl. May:«' som H 
wer Nåvigst then tilsagdt och bcwilliade / såsom o* t»d 
7?ampng>swit/ på hirilftii Kongl. May:« tdrfrs then >aw"' 
twlllGudh) hålla/ vthl thrtta innewarande åhr11,(11 

Attfufli. ?,l hwilket berömligit 3Mrtf/ wt> Kongl 
•ff then högste Gudh mycken «rälsignelse önffe / och at ' V 
måtte ff« vihi m godh och Incksalighüuud/Gudz 
meligc7?amp„ tilt'off prnßoch;1bra Kongl. Mw" 
ktUgh och Lekamligh wälsärv/ sampt nu och > ftameydtn 

odödcligit beröm/och ostalle Sweriges ̂ -bygglare tilglädic/ 
>Wtta/ gagn och sörkoffring. Sedan chcr hoos/på thet icke 
Kongl. May.« må' för thcnnc bcswärlige »»dh och Rykzens 
annan nödhtorfftighLägenhettfful/blifwaafflhen stortvm« 
kostnad/ som på samma Högchdh måtte anwändasförhm, 
^uher ifrån, Så hafwe wi> fnitrilligm Kongl. May:-
3'ofreat en sådan Cröiiffigshiclp/ som til Kongl. May:« 
salige kidre Herfaders Khröinng;Högti»dh vlhg<ck/och 
^"Al-May:« ficlffickthögrtwilaffostsighnuffolabe>akas 
. ̂ 'ihgöras' Och rliest stal hwar och en aff oß effterfm för« 

sålunda vthreeda och stoffera/at Kongl. May:« dä 
ettKonungzligitbehaghfattama. Ochoß 

Ninafwulu Chröning/effterKongl.May:' befäl, 
ställa. Helsa» och Lyfwet spara) vnvtrdänigst m# 

fhrSUx9'; ^a|>L' högeförsichttghttt/somwlt 
heraffförntmme/at Kongl. A?ay:« thm ^„dh hirtifen.nl 

igenom ©ubj macht Kongl. May. " och ost tchanda ko«! 
men år, wilbewäpnadt behålla/ emot alle sdlsamme och osör, 
model,ge händelser/kan ingalnndaaffost ogillas vthan mera 
tilböNigen berömmaS: ?yennywunnenZredh effter ettlåntu 
Itflit Kng (såsom Kongl: May.« ihm för ost bcstristru haftveri 
äksanserdeligmingalunda oliikennyflocknadstoorEcld tbrit 
f ocb hafwermange lemnade Bränder hwilkaännurnkacct, 
lä'ttl,gmigmkunutttändas/ochvpstigavthiemhdff,ml)j^ 
S» hwar det icke igrnom noga ock grannelig achtfambm ftu 
v"'vra6. Sammaluutabtiakasaffoß. at Kongl. Man:» 

pa i het 



pä thct Krigzsolck som Kongl: May:«til sådan kvar stadighe 
säkerheetbehöswer/stoor vmkosmadgöra mätte/samptRnk-' 
zensBesästniugaraltidhnödtorffteligenböre prowianteras/ 
och  ^ rono i i cs  gä ld  a f fh ie lpas  och  be ta las ,  hw i l ken  w idh  6f>  
werhopade Kngh och Ähr sig icke vthi ringa Summor faim 
kar och ttlsamman dragnhafwer/ ochännn sielfwe greven til 
sin bcseiiclsc förorsaka wil. Wät vndcrdanigc ttUtjt dr sör 
then jknl/at Kongl. May:« pa executtonen af Freden/säsom 
then samma vthi fördraget vthloswat dr/nrkiar tydeligen och 
fall: ?herhoostilsdyesKongl.May:" affoß/atwnKongl. 
May:" icke wdrnlöse och tomehdndcrgörawclevthaiisäwdl 
sramdeles/som hdr til effter wär vnderdänige plicht stedt Ml 
wara Kongl.May." bnstandige medh modh^yffochBlod/ 
sampt all wär sönnögenhect/ emooe hwadh farlighcet / >oM 
Kongl. May:« och Rnket tilstnndakan. d>«en fynnerligeit 
och  serde lcö  bcw i l je  och  samtycke  i n ) /a t  i  dcssc  nds t  t f f t a fM'  
>andetwcnneähr/nembligen detta löpande 1649. och komina»/ 
de 1650. twenne almennelige T^thffnffmngar »?ole hallas ös^ 
wer helaRnket/och vthur hwane tyo Skatte och Crcno" 
heinan/saochtttigii^rdlskheinan/dedresig siore eller sma hela/ 
halftve/ heller niliibre >J)tifwn/ urnan i^re^mnirit/ sä och ^aa 
och Röör, heller vtan om/jkrlsivesot vtgarenKnechtellerwa^ 
achng karl/sä och athwane til o prdstegardarvtgöra en knechti 
Me» (ifredl eher hoos/ de affKongl. May." vthlostvat/atthe 
tandjkaper och roter/som thet begdra/mage st,ppa dennevth< 
sknfmngförpenlngar/ochwilKongl. May:"sinevtf?nffiN»gt 
Commi(farier$ifwavtt}ttQdftti$ Allmacht/hnrnthehwar«' 
stdves medh Allmogen omen drdgeligh Summa handlag 

le. Si* 

le. Siöfolck stal affSiddernr/jasom wanligit/hällas/och 
»het i rdttan tydh til Skepsfiottans vthrustning/ effter pä-
sordran/gätt och dngeligit inställas. Medh thtn ödmiuke 
brtingning/at hwadh affNidderssapethär vthinnan bewil« 
tas, icke framdeles dragés t hem til Körsång vthi t heres Pri-
iJtlcgtcr, sädan/<uthcresenj7ylte?imare/som med hele / half, 

tller mindre Hemman aff Huusbonden funne wara sör, 
'^de/ och de siclftvc besntiaoch bruka / dre och blifwe befria, 
teoch oroterade/sampt at i gcmeen/när Kongl. May:" och 
Åket/igenom Gudz milde macht och tilhielp/pa Freeden heel 
sorsdkrat dr/Vtffriffningcu dä mätte bliswamindre. Atterlb 
m ff Kongl. Kkay:» och Cronones nlförendc vprdknade 
bfMh k '"-^htorffter/haftre irii/ jdmpte andre wäre här til 
ff J!rC cct) lcdwanllgeVthlagor/tilsagdt/istadm för Bo, 
? pi>?raiten/lwä daler Silfwermynt aff htvarie Heelgärdz, 
Vtiitt'och Cronohcinman/ och en Dalrr Silfwermynt aff 
vwarie heelgärdzFrälseohemman/räknandes tit* halftre och 
f »ra fierdingki hemman / sä och mindrc/cfficr proportionen 
«ticot ett heelt Hemman. Wn aff prrs.c. stapet och Ber) 
gMkapet wele och sa /effter förrige ährs affskcedh / och h»t ni 
obferverait bruuk/ vthgöra Wäre ordinariecA) extraordi. 
«^^vtlagor/vndantagandesZioghielpcn/somnuaff/Kongl. 
May: v eget alleruädigesi behag,vphdfwenör och Stdnderne 
n?m,„c^,somthlrföreKong.May:" ödmmkeligen bctacke 
^ ni. 
A- hcn rättelse och förbättring/som wäre Ande-

liar Zörstmblingars difcipÜn, medhsampt informationen < 
Scholeme/säoch SwrrigtswerldzUghLaghechLandztingcv 

«t * hch<f, 



vthöstva/AraffKongl-May:« ganssa«ülvch"^t-rffMgm 
tbu.chko.nmcn! Medan säsom then samme är affos srm. 
Ka Hef tet» åstnndatenkanerltgen om W6entrdt Con-
gc langc ltsw . tllförende/blifwittalae > Sa mmm fÄStor #«>< K 

ch-r filts*««« W"Vr™ti Ä*i>rfic Utmalt«t»» 
allt ther vthl författa lata K n Ä . ^ 
ka.n h.r.lkct.hcrasArbete,tathttfä dS 
wysaSocht»lha»das>älla5 at wneK V67art « ptbt nådigt!»" 
r( Ocholt Ordningen/ som Kongl^ay.ny, a ' 

r — i  1 1  -  r  
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fött mgodh ochmedh 

Essssä^S? 
ÄffÄgsn 
mon gen här til tfrånfm rätt sörhmdrat hafwcr/ bota 

nird tiOiff a Utfordra Lagfens fryrdnMg: ?het ftnio fuimr fri) 

icke heller ogilla/rthan Idtr uethet til Aengl.Moy: * kgetw 
hagh/ thriil at föl ordna redelige/ lärdr och frålpi u trär pr 
Sr.öli/o st hiradh stand i hr h f!|i trarakmme, dr ch Rtbd«I .a, 
pel; ochAdelens 'Privilegier rflejtofötfråntft. 

Bclangandceat Kongl. May: "mcdh ef: haf-
kver handla lått»/huru with drnnt roligt njdh,son fcuth tu 
synlvan pnaXoi.gl May:« ochRnket/»he wtirii'M V'M'0/ 
igenom btfiåltr gott xörn yndarc/söktaSmattt; Barne-Och 
?uch,ehuu6 vprättaSHuiisbondeochLeyofoltk mnllan iTtr 
»cd arbar och v^h,, hwadh rått ät/Köphandelen befrämjas 
t i l  fö ikostnng cch t i l l rå t t /  »andt t tårckm gtnom I  atorier 

bättras: ^å ochaUihcnstuiid/tridh 
jTtrrhorliCKclighfrt; trängt gcniciillacn griipa tilfållt til (Tat c# 
ligh wålliisi sampt andielyien/och sicrt ^and ocl Rnkerthert, 
gcnom/än såsom genom ̂ trArb och Öhrl'gh/ ärr komne pä 
förs,a fall och ftbati aldclcS kr ordne fördcrfirade aff, hen rätt« 
tviifc och strängt Giidh som tcke kan hiba/at hanS milbhrrt och 
walsignelse wanwördas och mistbrukas: Huru förihnistuld 
sådanc Straff ifrån ost ttsdeltgen ledas futtdr, och här rfTtrr 
affilafsas alt GudzMmnsmistbrnuk,fomsteer med Heeder/ 
sa ochthtnöfivtrdådighcet fomaffDarachtighe Mmmfftor 
öfwastgenom dueller: Sedanallhöghfärdochöftverflödig, 
hrrt ni kdh Klädedräch», Maat och Dryck/ fä ocb andre fålän, 
geochonnttige betostnmgar/som steeivith?roloffnMgaroch 
BröllopShögchder, Barndoop ochBegraffmngar fampt tU 
lttstvthlthct dagellge vmgänge»/ bland Ädclen/ Präster, Bor, 
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gttttoch BSndn. ?her til är vnderdänligen aff oß stvara I 
at Kongl. May:« lvillc/mcda>,ttjdzensnär»varandckor Y 
ost icke nlstådcr/thennegång härl^nqrc atförtöfiva lam , 
dcligcn mcdh s..,c clsscl.qc 9<.|f>mé Radz rade författa thc 
öfwcriheOrdmngar, fom mage bltfwa warachtige/ och W 
fomma^tcnnhtnä^ou oh\itit3/t>tan Sxecutionoi fulifi 
medk alfwar och achtsamhett: Sedan kan Kongl. May:« Ipa 
någon framd,lcsRiikzdag/oßfamptligcthtmco^«ttmc,^ 
at lätaallmemuligen bcwillas. 

At tl>c Jacht-Trää-och Stogsordmngar/soM 
näste  fö r r t geR t j k j dagh  samtyck tes /  o r t  scdan  a f f  < r yckc t ^  >  
„rade blcfwc matte cfftcrkoinmas och hällas, kråfwcrKong -
May:» mcdh godhstääi tnmångc aff oß/somwaregcndomv 
pa^andtbngdcnhafwc/ affscc cnstoorstada/ «om i äthiriUiw 
må t to '  b r synnc r l t gm  tgcnom Swed ian  de / samp t  s t c l f t sn '  
digt Skogchyggc i stgh förorsakar. Hwilket Landzhösfvin 
oarne Ml medh Häradchöffdmgarnes hiclp/ när thc M 
Kong. Man:^ häl»o»aminc mtentm tilförordnade fclif tr a 
n, Mtbtr påffaffaoch allc sadanc klagomåhl fom elliest n'( 
fdffcthi wore/effeer förre gångc» ranfakniiig sampt seedwa» 
lighDompåitNgcn/lgcnomtilbörligh,^.,«,». afthiclpu^" 

vi. , 

0i bfti kafwc tvif vthl vttdcrdamqhcrt KM'' 
Ma»:-? „„t öfwcr Skiunfärdcr och gästntngar foin gemcen 
Allmogen vtharmaochförstraga nogfambtigm fömnm» ' 
Och sedan Kongl. May.« hafwcr mcdh ost »avcligcn ha>> ^ 

låtit/och alla thc mcdcl/som här vppa bättring skaffa kunde/ 
ö r ca f f os t  ö fwc rwägadc  ;  Sab i f t nncs  t hc i t a  wa raece t -
bland the bcgivämligastc/at hwar ocb ccn aff Zillmogcn uran 

. ofwanbcmcltc bcstvär figh löstc och bcfrnade/ mcdh c» sådan 
drägcltgh Summa Dcnmngar/ fom vtht nästc ^nkzdagz^e-
stuthåi)r.6-,7.l'lcffittfördt. ?hcrförcwn affRiddcrstapct 
och Ädclcn/«hcr till såsom ett hälsosamptmcdcl/ i amtyckic och 
Wfcillit: Oachtadt at nagre få Landzändar < thc thcr klaga 
och förcbära/ sigh »vara pä penningaraff sörrigevthgiordc 
Krtjgzhiclpcr förblåttadc och oförmögnc/stå fast thcr pa/at 
hcllcr wcia/cftcr förr,gcQo»dcnlligcftcdwana/SklUi?a ån fa# 
ftfm berörde Sktutzfärdzpenntnaar vlhgtfwa: Mm wts aiv 
dre aff < tändcrnc, fom thnn h finna os: lättart och tiirtågo 
«gare wart / lofira Ko-,gl. Mayt:« för Ehrononcs fri>c 
^riul;- och Gäst»,,ig/aff hwartc Hccigard;«(5ronc,och 
v /attfHni»iiHiii/ ticc Daler Sölfiver Mynt om ahrct i och 
affhwart Hcclgärdz?rälfc> hrmman få tråltmiai» om fem 
vtha» om Fredzmttlcn/ tdn Markcr S ilfwcrmynt/ tårfinui» 
dcs cwå halfwc och ^yra ficrdcdclS Hcinman cmot tit hcclt/ 
och thcssc ffolc fålnnda vthgöraS^ t^kmi)-och Gästiitngcn 
affstaffcs/ tm strax iiästkommandc Mtdnvliti tijfh i thctta tiv 
ncwarande åhr / od) då erlägges förste termmen aff thnn/ som 
Pcnnigar för Skiiilz- och Gästmng gifwa »rclc. £rono< 
vcsrcfandc Jolek stgh thcr mcdh Hästar lcya fiinnci <hnt 
andrc terminen, biifwer Kyndcrmäfso tnd/ochthcntridicärom 
S. Vohannts näst thcr cfftcr. Thc «ärono # och Skattc« 
sampt ^rclschcmman/ hivilkc åhrligcn thcssc Trcc terminer tub* 
tigt brcala/ stolcaldclcs wara obcsträradc och ft»>e fcr^rono# 

B «/ ticS 



msGttuMdersch Gäswlngar/samptkörslor och Zörsior/ 
vndantagandes/ndr sä händer,ae Krhgßfolcket Regemems-
cllerMnntketaaisvpfordraStil täasellcr fommaiXtflfinmi?' 
rUtr tdtnfctdfllP ttibatal och täger Herwigen: «' bor ingen/ 
thrt war, sigh ̂ rone-Skatte-ellcr ^relfebonde/ ßnnan om & 
kc vthan om vrcb$trl)Im c »he allenaifom mcmjy cift * 
ochRöör brgrtpnt dre vndantagnt)förwägra s,gh vianai» 
!(/ trifh opp-och ätenogh, befordra fädanefSiifyen^ Knsg^ 
folrf/swebh nödiorfftigh Kos» sampt Foder och »«ähI-Docv 
såiedeS, at trlth Kr»ia;fo!ckch »ägande/ 5,Marne rifkas"^ 
egne >iästar/och Mirdurriu ga.uil Foor/menttlchcräs?ray 
och ehe t^uifu I ordnat« fa mangc ^dflar fo>n SfiuP^rr 
ordninaen nniehäller oehLandzhöffd<»garnt thnti n'1'1 ^1' 
mcdh sittBreff/eff»er «heraS n0dtge ^arff/efiict laiiiJiit'de 
(Tapety och Ädelens tnvikgur lu^efi lafVi at alt »>)'>> -' 
der, a'üenas« em Sridte ftrt firarae en.oi then Göfimug o» 
S tmyning som Statte och ^ronogöra: ^he andre ^aao; 
ända rsom hwarkcnwc le  e l l e r  t unne  g i f i r a  och  r r l ägg ia  i r a  
tantiidh/vppäförssrrffne /^»»»^.ofwaiibcm:" (f fiut-f'>' 
Pennn,gar / stol, »rara plichtige ae Skmtza htrar o»'^' 
som reser iLronones dhrcnder medh Paß och bewi>S: V" 
thcn Almoge,fomaffl"des iSochnen Keller Häradci Hf 
stal stadeitgm wldh sträckwägarn,/ thcr Landzhöffo"'^ 
them förordnar hafwa tilstädes vrht bfrar trcfu twa va^' 
fime Hällhästar/ Eller böthe för tredsts och mootwillig'^ 
^nratiio mareker S>lswerMyrit/vthan nägon förssonuM 
hwar gäng. Eliesi 0(6 ' stal Kronan allestädes behälla 'Pv 
Rdlttgheee, atAlmogtli flyttter och förer sine ^thlag^^ 

>h..t*#*«o*påta»«. 
ttiiofiaif XiDberlTapetoch Ädelenaffware sönder cch ther 
hooswarenödtorffttgetörsioroch förstor sampt ^kiuimtng 
och gäsmmg. fä offl a wt, ftnnenödigtthem a war-Andcrat 
fordra ochfleeläta. SadrochaffKongl ^a>>. o» >'ddcr 
skåpet och Abelen lofwat/at wäreSät^gardar,samt che cm 
»lan, hwitfc innan om wäre Rää ock fSv or bciågneå rc/s ch 
the Hemman cllcr <orp/ som wäre cnstyltc tlcnarc lil k h 
frtchcctaffoß förvndte dre / och the sielswe besittia ochlruka/ 
skolcitltngcSkinvfdrdzPenningarswara vtha» tycrlfran 
tximtrxsi Och < itjka mätto wldh alle wilkor 1'itswa haldnc/ 
somvttKongl.May:>Zcgcnnadtgtförsdkrmgjhirttkctt^ongl. 
b^ay:«pä thcnne Rnkzdagh/öswcrSktUpfdrderochyA<> 
ningar.haswcr låtit författa och o si tiiställa/wudare dr t ormalt 
ochinsördt. ?ji «hcnnc befordran/begärewt, allevndertan-
ligen, at thcn för thctca giordc Krögarc Qrdnmg mätte bltft 
waöfwcrsedd och pMu^t, och sedan/så «41 t Stdderne som 
vä Landzbygdcn, alswarligen t acht tagen och effterkommen/ 
päthet then resande Man ktinde för Penningar, mcdh Hästar 
och Wagnar sampt Bäthar och all annan sordcnssap i vthan 
oppehäldnMg I allcsiävcs befordrat bltfwa. 

Atwisnu thcttaalt som förcskrifwit stärhaswc sampt, och 
syitnerligei» pa wäre cgnc ochwäre Medbröders wägnar/sq 
fränwarande som nårwarande/ godt funnit/ beslutet' och ost 
fullkomligen ther om förrenat / ochfåfom trogne och rdttfnv 
„ige vndcrsätercthettroligm ochstadetigen effterkomma freie 
och skole: Sa haswewifförstreffneSwerigeS RukeS^ädh 

^ och 



och Ständer/thctta mcdh war« tgnc händcrvndcrffriswi. 
och wltrcrltgcn låtit hångta och tryckta warc^nscgcl Hå n 
tan förc/ som gtswtt och skrtfwit Sr t Stockholm dcn ok* i 
ähr »64?. 

Kort 

E X T R A C T  
Rfs dcc Hufwud'^rsakcr/som Kongl- M:tt 

war AllcrnädlgstcKonung och Herre I oom 
gängcllgen bcwekt och nccclsitcrat haf> 

wc/ at »kläda sigh atcr ä nyo Wapncn 

eniotDanmarck. 

Tryckt t Stockholm/hoos E enrtchKcyscr/ 
Kongl. Bookcryckiarc Ähr 16^6. 
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