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tj effterffrefne Swerlges Rljkes 
' Rckd och Ständer/ Grefwar / Friiher, 
.tar/ Btstopar/ Rtdderstap och Adel / Präster-
'ffap/ Kchgzbef-bl/Borgerskapochmenige Allmoge/ 

svmtilthenuedlwerstdntneRijkzdaghafwe warit kal-
' l»te och fSrfamblade / (dpdrcäte egne Wängar I som 
ochnitdh Fuilmachter ttrfedde/ ifrdn wdre ißjnfjcttcr-
K hemmawarande MedbrSder; BSic wMcrliqit/ atfd-

isom then Sloormdchtigste Högborne Furste och Herrel 
,riiH#jm<cD Gttöi Mde/ Sweriges^GSwcSochWdnvesK^imngK/ 

^ €i a Wi efdivi EA'nd /glift'fM Tarelen, Bndme», 

2SS Wißmar; Sck och Pfaltzgrefwe mit, Rkc.n t Beyer«, 
S fflZ och yeram Hertig / K. Wckr Aiiernddigste K nm.g cch 
krtvflVmaémte aff TMeos Beffaffenheet echF^dcmcslandctz Tilkckn>» 
^Swwckl eck thtfahrlige rchroitt vthfeendeyldgenheiervlhihwilketRtjtet de 
HAiKvfi imwtiat/ tlffatrptoci q"6t funnit haftrer/of; at fumrutifilla I aff alla 

Ständer,,,l-hettatdcd ortenhdldmechnuwckl»hwrstdtidmAllmenne 
fflKt,hetta Tilfällevlhstrligen »ptdcfw och Commumcera, h.iud fom 
iftdn SJiit 1675 Id sidsteRtj^zdaqen vthi Bvsalah>'ltz / Id u»gck>Ilde flni.Pt fom 
ftxth rdrefet förelupit dr/ och hmujedes the jom haflva Kongt. M 4>.tt för Fiender 
EthifiHmf i ehuru tdcrasZöryoppninq om SwerigcsVnoergdng f drtör-

réuJunadmbaftrtrwelatttrläna/mdrrftUgmblelwenivern asstmen / liiM> 
•ItfomgmttÅi 'heras Haal och samtri-nfattakl-fieudtlig-
mcct K nqI.M-ty.tt cch SwerlgeS Crom/ fhrnbdroaUdmitdloet duruledesge 
n«w Kenden« Swckr- och0billigheet/ Fredzwdrcket ickeallenast wgen. 
Framqcknq hi.t in til ta* hafmer kunnat taga^vthan cch ett m.ßt.git V bstendean 
nu Behåller; ZbatilmeddMulede- Kongl.MA! »hoeS tbml herilftth" W 
bunter och Wäa«t ännu dre §4 kallas tunne / Mkzensw^rc c r^ fc, 
d«lsh-swerbesästatideetsäo ytterligare thet söker åtgöra ; M^etitgarchir^V 
Stämvlinqar och Itt^mdiaheter anwändas them vtdi Harmir emoot R Hi • 
Mayst, »t bringa/medh hwilka Kongl. Mayft.ännu i Wänstap stadder är / 

rändes Kongl. Mayst. nddeligen at wij sddant wille behierta/ jämwäl ock til Käre 
Fäterueslandetz och thes anhörige Provincicrs och Länders Säterheet och nöd» 
wdndiqe FSrswar emoot Rijtzenssdmdnge ech mächtige Fiender K«mgl. MaM 
medh troget Rckdhf fd rodl som med etihälligt Bijstdnd/vnderstödia K^ngl. Mayst» 
tch hielpa lijfa och lyffta then Bördan/ med hwilten Kongl. Mayst. öfwerlastat dr? 
Altsck hafwe wij funnit wdr vnderddnigste Plicht och Trooheet emoot Kongt-
M »A thet vthaffoß erfodraj at wij pd thes Ailernddigste BM och takelst mStB 
te e|5 dörsamligen här infinna; Och tro- innerligen then högste ©U^m tackandes I 
som bafwcr behagat qtfwa oß then »dwze dstundade Lyckan, atseewdrnddiqeoch 
Tappre Konung vthi ett hälsosampt Tilstdnd och igenom GudzHägn srälster vtur , 
the vchstclndne Krijgzfahror, ifrdn hwiik then Alzmächtige dn ytterligareKongf. 
M^yst. wille tcffydda och bewara/hafwe wij hwad som oß aff Kongl. Mayst. är i 
Nckder förestdlti hoos oß flitigt och wdlmeent Sfwerlagtj jdmwdl öfwer alt ett sam-
hdlligt cch dndtligit Sluur pd .vdre egne och menige Retzens Ständers Wdgnar 
giordt Cch fattat pd sdtt och wijs sem sötlier. 

i. 
Först och frdmst crtdnne wij icke allenast medh stytdigste Beröm och vn-

derddnig Wörtn tt thet Frijddiffande Vpsddt/ hwilket wij hasweförspordt vthaff 
then tijdige Omsorg'hwiltm Kongl. Mayst. strax i Begynnelsen cch alt framgeent j 
anmändt h f vcri til ut draga sigh cch K. Fdderneellandet vrhur thetta blodige Krij. 
get/ chuvuivdt förmedelst fre iktwilliandeS wijdrige Stämplingar/medh then öetta-
gelige Succcflcn at K ugf. Mayst. cmoot att förmodan/än«ligh vtht vppmbarl 
S2BarnfPiftjc 4c förfallen/ ochomiijdcr VthaffKonungeni Dannemarct medFeigde 
emoot all str^yllan antastat / td Kongl. Mayst. alleredovthaffdthffilljge stora 
Macbter mr angrijpm vthan och fcfire vthi then wisse Tilförstchten / at Kongl. 
M-yst- näst Rijtetz ochalle thes anhörige Länders och AräntzorsFörswar/alt fram-
gecnt thes Rddstagh förnämligast tijt stal wela ldta sigh behaga at föra at Rijtel 
dther til en hugnelig och wälsignc t Fredh mcdh thet foderligaste blifmer bracht. 

1 
Hwar jdmpte u>ll billigt betrachtat hafwethen tinga Begärligheet som 

Rijkzens Fiender til Freden förmdrckia ldta^ Och sdledes om en önffelig och hug« 
nelig Fredh all Förtröstan owiß om icke aldeles fdsäng synes mara/ medy mindre 
Wapnen them medh sddan trafft emoot sdtties/ at the tber igenom jdmpte GUv» 
nddige Vijstdnd nödgas mdtte til en ffdlig Förlijkntng figh at beqwdma öchfldvva 
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Modet/ at wela Kongs. Myst. och Rijket en oanständig och otrygg Fredh pd-
trängla. Hwarföre och ftffr-m wij besinne/ huruledes sckdant icfe kan medh Wbctii-
git Effcertryck (fre cm icke Kongl. Maych och Rijkzens gandt-Milicc, som affthe 
prelupneKtij^Aaionertic, j*d wäi som och elliestgenom Siukdom cch andreTil' 
fällen til störste Deelen ufgdngen åt / genom godt och anseenligit Manskap tijdeti. 

izenbilf.verftrstärckt; Altsdcchehuru tungt thet oß och mil falla/ för the storeBe-
wär och Ölägenheter / som mdnge ckhr effter hwar andre medh sigh hafft hafwe/ 

lijkmäl effcer Krijgz^ahr^n tre n K- Jäternesland f"d när ech pd thet häjftigast an-
griiver/ cch M funna M t fem lamme fcf mycket krafftigare emoot/ hafwe wij af Riv- ' 
derstapet ochAdelen sampt Krij^befchket til Förstärckniug aff Landjens Krijgz. 
machi bewilliat och samtyckt til 2mn eVlhstrifningar/ Rembl./ för innewarau' 
de 1678 'ch ther pd lötende twänne dlmn 1679 och 1 <58o| cch thet p<f ftJDant 
Sätt och wijs/ at thcn fölstc fem dr för thetta Ähret (teer effcer Mantalet/ sd at aff 
hwar Femteude Zrelse sd wät in-l^vthomRdd cch Roör emoot hwar Tijonde 
Skatte ech €mi > en duglig Knccht vlhgsras; Och at wij affRidderst.pet ocb A' 
del vtdi t henne forste Vthstrikningen ingen Ursmars Karl eller haltwe dbnt Tie-
ttarefrijfolle vtban the stt/e medh all therasManst^pf?di Rotetilliika mcdhthem 
som btukaochb fi.iia sddane öetimtes Hemmen I hwilka Aoelens betiente aff sine 
Hnusböuder dchtiittta/wen sieiflveey dboo.- Hwarcmoot wij frijkallc och vndan« 
tage ndre rdtte Säleh- cch l^fiigdrZxtr/ medh theDrängiZr/ som niuta heelt dhrs 
Kost och iöüul fampr tu o(katt!^'gde Zorpure/ som til fin Huusbonde blotta Atbete 
göra / vthanat gifwandgon Skatt oc6 Rccognition. Aile theenffylteTte. 
nare/ hwilke medh Hemman d Lijssztijd för gio^t Tienst förlänleäre/befrijas för 
theras egne Personer medh en Dräng allenast/ sd wtjda the Hcmmanet sielfwe dboo/ 
Men tben som hafwer ndgot Hemman pdkö'n förbltfwer för sin Person allena 
stij/och all hans M^nshielp roteras. Och skal vthi gemem alle the som äreöfwer 
SiXfjo ochvn-er Sexton dvr/jämpte Allmose Hton och Krymplingar blifma för 
Noteringen fflrffoate/ »rarandes ytterligare telefwat / at allenast vthi thenne förste 
U tfn,ngenalle Donerade Greeff-echFrijherrestaper/ sampt alleNorköpinqZ 
BefluutzGodz i lijka Roterinq medh Crono och Skutte stole hc.fwatilat (Il Thei» 
andre Utoffrifnfngen sölller och förrättas vthi thet tiltommande dhret 1680/ 
hTiifen ui:(er stal steeeffler Mantalet til hwar Adertonde emoot hniarTolffte 
ev"-ecch^ronCv Dockvndantage och frijkal/ewij aff Ridderstapet och Adel i-

*M^Vtttingen/ ltrvihan sielfwe Sätes- ech Ladugdrderue, Rckck och Roör och o-
stattlagve 

ffattlagde Torpare/ sampt halswedbrs Zimxt ich teiiänte^Hemmas sampt För» 
swars Karlar/ sd wijda Privilcgicrne (het förwd och vthwijsa. Ock hwadden tridie 
tewiUiadeUlhstrifningen widkommer t sd stal thcn samme ähr i680efftet förre 
Wanltghettn/ och thet til köllteeffter Gdrdetalet förrättas / Id at Tiuqu aff Frälse 
ssrifn es emoot Tijo Skatte och Crono warandes Rtdderff^pctz och Adelens Rdlk 
ochRöör/ödesoch pd FrijheetvptagneHemman offattlagdeTorpa»e cch betienteß 
Gdrdar/ jämpte Förswers Karlar och Tienarel sd wiida Pri vilcgierne thet inne-
hdlla/ri, kallade; Men alle OfrälscsMäns sampt Städers För; wars ich Arbeetz 
Karlar/som imel rätteligen lyda vnder Borgerlig Gedh och Skrdd/vt-n allenast ett 
wist Genant giswa/ Jämwäl rchalle Löösdrifware och frllke Inhyses Män pck 
hlvadh Orth the sd wäl i BdHmanshället som Bärgzlagerm finnas tunne ( st o le vti 
alle Knechte cch Bdtzmans Skrifningar pd Landet för sielffstresne tagas. Och 
tunne wij widh Bewillningen «fftbesse teswärligc Ushffrifningar icke vnderldta i 
Underddnigheet ther om anhdlla/ at theMißtmksmbädevn^er Nawpn aff 
Säterij sampt Md och Roör mcdh tetientcs Hemman emoot Privilcgicrne cch 
16)8 dbrs Tijonte Plscacföröfwes/ md.qe rättas och afst'ffatcbljfwa / och ati 
lijka mdtto tdet Undet flefwet förekommes/ som ther medh stcer/ut mdwje Orter och 
Sockner/ dragés vnder Bärgzlagen reh Bätzmsnehdld 1 som d- ch effter thes rätta 
Bkstaffenbett intet tijt höra/ kunnandes wij bär jäv pte icke förbij gdd! Underddnig-
t,M ther til at ftyrckta/at t te som turne finnas intet av? u haftra fullgicrdt thm be-
willi-dedubbleMustnin.qzHdldnik^en I alftraili^cnmdtfeblli.ratilh^tne Dthaii 
Uphäldat vthAöra/ hwadhhveö them di:mt rherafl faniumstd. 

3« 
Lch scksom wij aff Ridtcrff^rct kä> AtU ther iduivle Erfcicrtai fcufn-e / 6db« 

(feen 2ltcytng (cm 9(ilf^eue Flotta/ niffc ibt olyckelige tilftittc Jgdntelltr liibit haf. 
Kttl Ii rck Ckexpen lotrlitifim jämwäl c (t) huru b^eliqm SJü'khs 
Wärn ré ©Ährticci pä en Ii«ref Skcr,-F!c-tt.>/ fd n dl tcwamat rch sörsedder dr/ 
teroor > 2U(fdtilutMprtro fitlftre Skkxzty.qqninqm / lillåia the aff Ridd.r 
stapel cch Zitclen / frm pd ibes Agcr »dgci, Ekestcqk h^fwa kunna/ al fiNjm 
LLdrct/scw hl Skrrzryqgnadcn k.» tiänliqit finiuu'/1 n,dcmcct ffdliaft och tdr 
stedatBetalning 61 ifwo bnggei/drchwekt, tl?e> tSrtchäld/at «het firfitreth Ä 
rens god» CDiinnt t ch S^nuyclio fferr/ l'd at han tichi iql förnöat fclifirtr. Ocb 
FclctchAl st-ftcM h^^e wiiost Ridterskapel cch Adelensawpl Kr!I«ihkfedlet^? 
sjleteö föveeimt/ at vthi lhe S» chmr I frm Bdtzmanehikllet vndcrgiwe äre, ÅL 
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ckMs Sktifnlnget» för thenne gingen in om Rää och Röör/ lijka med annat Frälse 
(Peer/ fd och at the betientes Hemman och FSrswars Karlar/ey heller lör denne gtftv 
genfttikallas; Jämwäl cch the Donerade ©refme- ccfc Frijhemfftpeit sampt 
Nortöpingj Bejlutz Godzenj lijka medh Skatte och Erono stä. 

4' 
Wij aff Ridderstapet cch Wen/ fcafire cch med hwar amwn wijdare öfmerlagt 

ochöfwerrnägatthe Nödtorft ssghecer/ som Kongl. Mayst. pd Hänoerne liggia / 
tilatsck wckl vthsöra thesnxkre Krijgen / somhwad eiltest fanBehdfroad til Ar
msens Vnderbdld och Förstärcknüig; Jämwäl cch Skepsbyggiandet och Flöt-
tan# Reparation : Ochändoch wi for the fölflutneZ^dgte äbrens Hckrdrtttj bädt 
flrMißwärten/ som andre vttMndne swdreBeswär (M Orsaaknogh hafmaat 
affbidta all wijdare Vthgifft; Sl h.fwe wij li,k.väl aff en rätt trogen Kärleektil 
Kongl. Mayck ttenst och wärt K- Fädemeslandz Ursmar smvt en vn?erddnigh 
Willigheet at grijpa Kongl. Mayst. medh allegiörligeMedel vnder Armarne vn-
der t hes srodre Regementz Börda samtyckt för t hetta innewarande ckhret t l fast (Ide 
reBewillningänförre Tnder tiihmiiia maraffedt; Hafwandes tbet til Wie oß 
föcklarat/atwelagifwa I effter Rit|lti4it»l Halöet fifletoe? at samme Conrribution 
vthgdr effter M irck tafef/ oi fåv Hwar Marcks dlAiitaf men effter Rusttiänst Ord-
nin jfii äger / En D il. Sölfrnerrnyn betaletf/ fd at ast en Häst eller fem hundrade 
Maret, contribueres fem hundrade D'l. Sö.'lwermynt/ gdendes thenne Con-
tribucion öflver Enckior ch omyndige Larn/ \d at ingen therföre Wtifcé mebva än 
B^ohuusLähn/ som olybligen affFt itdm dmm iu :e Hafmed/ sampt Provincien 
Hatland/fom hasmer nulit Kongl. Mu)ch särdeles Dlqifft/för then Last stu lli fom 
thm Provincien redan bunt hasa er. Och ehuru väl Wij för mdra flora £>' 
Idgtnbeter billigt borde deela thenne Contribution at vchgifwathenps ndgreähr/ 
liikwäl som wij oß i alt och til thet yttersta förklara/ flförplichte wij oßche ta pd en 
qdnq ot vtgSca I fd at alt wjd Midsommaren (fal cfi igt cch contenterat mara; 
ma rand? 4 hwir och en förobligerat med richtige Attefter vti hwar Landzorc i» wr 
?aadzt>öfdiltgenat framwijsal huruledes dan förstue©ofcjthenne Contributio 
nen clarerat haf ver. Ocb ther ndgon ffulle finnas som i<5; 5 äbrs Contribu
tion intet vkhqiordt hifmerf fl stal then samma mara plichtig vthan Vppchdldden 
medh I ncc re (Te å n pro Cento åt 6etaf% I be aff oß (om fruchtbare Capita 
doos androm vkhestckmdes i sampt och vthi Skevv;-Parter och Compagnier Jbaf 
n hwar femte Penning affthet behäldue Inrreretfet ochWmMi AfftVk 

fruchtbare Capicalee hoosKongl. Mayst. och Cronan afstrifwes allenast i Räck» 
ningen hwt.r femte Penning aff ett tlhrs InterefTc. Ocb emedan the «ff Nidder^ 
stapel och Adelen (iimpt andre som anfeenlige Bluuk Haf ma icke taxeras funne/ för 
thenächstildnat som är emellan Commodircteroc • Ty lemnas til hwar Landz» 
ml afl förfaret Fclcf/ medh Hmar och en effter godh Willie och öclgenheet at aecor-
dera. Hwar jåmpte scksom Ridderstapet och Adel« n pä äthsttllige Rijkzdagar/til 
al en gckng evitera the mdnge Contributioner i Vnderdänigheet ansökt hafmri 
at Kongl. Miyst.nädigst täcktes Reduäionen cch Dmadbthi i6<o ährs Rege' 
ringz Form in6egri)pit dr til öehöriq Excucion Idta komma; Altsd repetere mtj 
ocb nu som tilförne samme wdr vnderddnige Böön/ at Kongl. Muyst. mille Idta Re
duktions Wärcket minna jw FuUbordonrchändstapj sdathwad tilfollie aff steif* 
me OrötfÖrfidndet cchi klare Boekst^fwcn effer thes rätta Jnnebdld vthi 1655. 
dhrsRijkzdagz Besimttoch Stadga mfregtijpit/mdtfesnarr^ßdrckfiält Blifma/ 
icke alle. aki här i Swerige ocb Finland/ vlhan och alle Rijket vnderliggiande ?ro-
vincier, pd thet at igenom Reduäionen sampt Revisionen,Sweri^es Rijfe m 
gäng kunde tefrijas istdn then gasten it fournera Nntechdld/ til thet s m medh sck 
stoor bekt stnat munnit är; AnsökiandeS wij sammaledes at t föllie affbemälte 1 <$60 

ährsRe^eringz Form/ som tye affDam emarck nyß trtmdne Provin,cierför cmi* 
st ndes Otur törklara / atte Godj som Swerigcs ([nxi o ifl Dannemarck vtbom 
Pnvatorum Rätt och irdlfdngnc (Sy^enDem öfwerle^n eterude äre/ mättc revo-
ceras, |d wäl som rch/ bw. d vthi törbudne och ellicfi rrduceradc Orter cch £dqrtv 
herer tunne w^randgon föivndtepro Bcncficio til Bnte e er Wekerlaa emoot 
Donerade Godz/ tillijka medh thet som vthi the Prcvincicr som figh intet' tum,a 
bära/äro bort förlän te ; I lijka mdtto at til Kxecucion cch dndstap befordras/ 
bwad l 675. ähre Rijkzdagz Besiuut vthi tbes 6 Punct cm förbättrade Wilkor ac 
Ur>m (drDcieé Privilegier sedan Anno i6zij innehäller/ ech at icke allenast alle slk. 
t^neRcvocacioner vthan dt&fftldmt elfer 2ln eetif e til Personen förrättas/ sä a t 
ingen ehoo tNn < ch är förmedelst ndgot Speciale ßeneficio md fd niuta thet/hmad 
en annan Publico til godo pdfddant Sätt mister och affttäda mäste / vthan crbat 
alle the Medel/ l>m Vthfalla och vpbäres til Kongl. Moy tz Tiänstoch RijkWs vth. 
giftteremployeres* Dwgandes wij vthi thet ofrigetil Kongl.MM.den rn,ss-
?ilförslch«en/at Kongl-Mayst.wckr vnderdänigeMrflagh/ ttem mijellieft och v 
tban tbetta hmad här of man til f Srmält är mtdb Hatiden giswit haf tre j stal mela m 
njdiABesMiante taga och läta vthan Reäcaion pä en ellec annan Perssn thet 
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samma ksmma thet gemena bästa til Nytto och UnderWH; Effter fom och Kongl. 
Mayst. ther aff otwilwelachtigt en rndrckeliq gjjfi finna Idrer I vthi the Brister 
som nu dre Kongl. Mayst. til ett mdrckelig Beswärligheet. Och ebumwdl wZj aff 
Ridderstapet och Adelen sampt Krilgz^fchlet vlhaffthen trogne Devotion, fom 
wij emoot Kongl. MilK. "ch K- Sdöernedlaiito dragé/en fd fwdr och owabnligh 
Beivillning bdde til Milincns Förstärcknnig; Jämwäl cc Medlens föranffaffan' 
de oß pdta^et och thet samma til Kongl. M;y:tz och Iäderneöl.uidetz Wälgdng gär-
na giordt hafwe/ fd dr littwdl jädant aff cg medh thet Förbehdld ffedt/ at famma 
irdr ̂ e^ebogenheet intet mitte ldnda cg eller mdre Privilegier til ndgon ffadeligh 
Confequencc eller Körfwagning/ nu eller i tiltommande Ttjder/ och at (Hetta et) 
mitte ndgon fm framdeles öragatt til ndgot Exempel; Betingandet tri) för oß der 
hovs/ at wij för flere Pldgor vthau trdr pd Rtjkzdagen ffedde Bewiilningh mdge 
waraförstonie. 

5-
Oche'nruVdlwij aff Prastcrst^pet beklaga mdste/at wij för then af thesse 

Iwdre Tij?er tilflötte O förmögen heet/icke mdchta effter wdr vnderddnigste dstundan 
Kongl.M »yst. vnder Armarna a t taga ; Lljkwälfdfemwijwtdh theSwdrighe-
ter vlhi hwilka thenne Ieigde icke allenast unfrt K. Fddernesl^nd allereda ha swa ka-
fiak/vthun och dit ytterligare hota medh/ ödde then ofötlijkligeOGforg/ som Kongl. 
Mayst. för Riikens Wälfärd drager/ öfirermdga / jdmrodl ech conftdcrcrc wdr 
vnderddnigste Plicht roaral af icke lämbna Kongl. M yst. Wdrnlöös och Tom-
hdndt/vthanfdwälhäreffter/somhärtü/K^ngl. Muyfl meth ad Zörmögenheet 
Biistdnd göra / altfd btbafjf en vnderdckmg Troheet emoot Kongl. Mayst. ech 
irdrtKdre Fädernesland bewWe wii ech famtvcke icke llm st sd mycket sem dhr 
»675 warbt vthlofwat/ vtan affftides sdttiandcs then Confideracion,at wdr Ofdc 
wögenheet deels affFiendens Intrdng och ther aff flytande Swdrheet/ deels aff 
Wißwäxt tut til mdnge stycken större dre wordne/ til ett anseenfigit föröke/ vthfästan-
kes thet til Wie at i stället för then ofmuttßemdlfe dhr 1675 vthlofwade hwar ti/ott' 
de Tunna affUnderhdldz Spannemdhlm/ och trtdic Tunna för Paftoratcrne pd 
jandet för hwarjesixliiofyra Muntaal pd ett dh? til görande/ title titt iamma Hielp 
tördubbla I cch thet KrijgzBefwclren ffttlle Idngre pdstd/ icke allenast innewarande 
dt)r/ vtan cch tf)ct tilFömmautt/ vlhgöra. Hwarföre wij aff Prdiierffapet/ Biffö# 

par ech Superintendenter, bewillie til thetta örlegz Uckörattde hwar femte Ttltt' 
n* flff Kyrckiohärbergz Spantiemdlen then 2ßJ pd Wdr Löön hafwe/ och affWdre 

Pracbecdö 

Praebende Gätd/ fd stoor Anpati Afom Paftorcs j fattiitia Proviflcler bfhgifttii 
för hwarie fextiio fyraHeelgärdz wdl frefutne Hemman/twd halfwe och fyra sicrde-
bedd för ett veelt räknar. Hwilten Spannemdhl wij stole lefwerera ldta vthi in-
newarande Ähr 1678 fd fttart Tijonden warder intagen; Jörnwdl och vnder för» 
bemdlte kondition för tMtommande Ähr 1679 ckfwen fd mycket och pd famms 
Tijdh: Men Paftorcs i Stckderne aff then t il theras Vnderhdld anflagtte Crono» 
Tijende eller annan ordinarie wiß Wn/ fem the antingen affCrenan/Kyrckian el-
let Staden i Penningar/ Koppar-cchJdrn Adnta dchniute, thcn femte deel/och aff 
fine Sochner eller Preedende Gdld fd mycket Spamtemdhl för fextio fyra Heel 
Bärdz Hemman / fom Paftorcs pd Landet i famma Provincie vthldggia: Och 
Kyrckioheerderne pd Landetaffhwarie sextiofyra behäldne heela Hemman effter 
then Beffaffenheet fom Landzorten medgifwer/Neinligen the fom vthi the Provin-
cier boendes dre/ hwarest icke fytnmligh Mißwdrt eller alt för stora KrijgzBefwde 
warit hafwe; Jämwäl och the fom boo i Iärnbdrgzlagen pd Landet vthgtfwa fep 
Tunnor Sädh ithetta innewarandeÄdrHöstetijttn ochsix Tuttnor i nästfölliande 
Jt)r pd famma Ahrsens Tijdh) fd fratnpt KrijgzLasten för fäderneslandet intet föri 
\Julle lindras, Och thet at lefwerera in om Lagfagn i sddan Sädh/Rogh ellerKom/ 
fom hwar och en bästtat: komma til wdga. Men Paftorcs fom boo i the Provin-
cier fom antingen Mißa d^ten strteles drabbat hafwer/eller och affdurchmarckcc 
och at Froppcrne ther Idiigre du pd andre Orter fubfifterat hafnxN störste Tun» 
dfln iii^it htffwe/ eller och 1 tutan thefsebdgge BewillnmgzÄhren oförmodeligm kun« 
de komma til at lijda/ tmme intet mehra bewillia än halfp^ten emoot the andre / 
NembligenTree Tunnor för 64Mantaal; Hwiltet och fd tetinges for alle Präste» 
Enckior t Riitet som muta Ndd'Ähren; Mcn vthfattige Enckior fampt och the 
Kyrckioheerdar/ fem dre antingen aff Fienden vthplundrade eller närmast GräntzetZ 
boendes vthur therasWälfärd alldeles fattejförmodevnderddnigstrned thenKongf. 
MilDhctenat anfees/ at ingen Krijgzhielp aff them fordras. Dock förbehdtle wij 
oß/i fall then bcwilliade Hielpen iSpAtnemdhl eller Pertzelen genom eti eller annan 
Hdndelse omöijeligen widh Lelwerantziens Tijdh och Ort vtlä.ggias kunde / td the 
fem aff oß thet dliimda mage/ effter fom och thet fattmte 1675 Ahrs Rijkzdaqi Be» 
fluut bleff infattat/ löfalSp^nnemdhlen sör Penningar och gifwa Tree D tl^Sölf' 
irermnnt eller ntjo Dal Koppermynt för hwarie Tunna/vthan ndgon Vpgdldt/ el-
ler och medh Vitiualie Pertzeler effter Erono Wärdering/ och stdan om wdr Sfriqe 
Löön/Vnderhdld och Egendom frijDifpofition behdlla til at fSryttra til trdre nS-

' ®r' ' '' dige 



ttqeTarfrer/ thet kckstawij tunne; IckwwSlochatwijsSr?rovmcislMtenvch 
andre excraordioatic Pcklagok som vchvm thenne Bewillning ochRijtzdagzBe-
fluuttuncc hindu at pckbiudas/ måtte imra befrijade. Urbehällaudes oßther Hoest 
sck wij alte samptligm t deinem / fem och särdeles the fom ftr Ahr 1675 irfe haswer 
watit en fdMnWhg'fft vnderkastade / at thetta icke mStte Idirta oß eller träte Eff-
tertomrnande til Prijudice «y Heller dragas til Exempel e» annan gckng/ ingalunda 
twljfl nideS at the Medel ibm wij med the andreSiijkzensStönder färdeles ffyldigst 
r<h aärna fammanffaffandes wartet til Kongl. Matjll. och Rijkzens <itcnü och all-
«idriK fcdsta och färdeles tit thetta fwckra Krijgetz Vthförande eendest ech allenast 
läreblifwaanwände. 

Wij affBvrgerffapel confiderere ochkfwerwäge icke allenast i lijka mittel 
tfi« swckre Wllkor och Oiägenheier / vidi hwilke wdrtK- Jddcrneslsnd sigh widh 
njt warandeZijd befinner cch än ytterligare lät er Mir« til at befahra/ ther thet icke 
medh behSriqe Krast ter och Medel ssulle bemötas / vthan och aff enffyldigh trogen 
Devotion emoot Kongl. M^yst. gärna tiltrddeltil at effter trit ringa FSrmkgm> 
b«t hielva vnderstödia then berömlige Omforg / fom Kcngl. Mayst. fflr JvFäder-
ncslandkS Wälstdnd fd «ideligen drager. Hwarföre wij och crbSdige äre effter 
wärtfStieBrunt/at ickevndandragaofiifcctu thetManst^psAnffaffandelom ti 
SkcppsFlottan requircras, fom wij ocf) ftoijgdttifcet?alle Confiderationer til 
wdre cch wäre hcmmawarande Medbröders Olägenheet / iofma cch tiifdija tät 
medh at tomma Kongl. M yst. och Fäderneslandet til Hielp medh Fördubblingen 
affwahntiqe Krijgzfetcket aff Stckderne | fem Bdtzmän hälla pläga! och icke vth' 
i <48 BiefltiUt cximcrade dre. htrilfet Kcngf.QHdi)!** 
til Flottans Zörstdrckning tan vtdfordra låtaI the Ähren thesse Kl ijgen vå(id/t>cct 
allenast en qdnq hwart Ähr/fck at Completcringen aff thet affgdngne M^nffaM 
ey mil ffaföndn Ähret effter ckth. Dock at mit nät Fahran för öftrer wcrel ast 
thetta Befwdret mätte förstenteoch lijsade blifwa \ Sd förstämdes at tri) vthi n 
dellge Tijder allenast thet evckle Bdtzmanshdldet anstaffe. 

0chehmuwäl wärtTrdngmdhl och knappe Tilstdnd I vthi hwiltct wtjäre 
förmedelst all Handels ech Wandels nederliggiande/ och the Swarhetcr m 
hwUta eß uärwarande Krijgztiidh pck ett ech annat Sätt öfwerhopat/hatweroy 
tigt Anledning och Orsaat gjfwtt til qt i Vnderd^nigheet aftidia wijdare Pa 

gor; Lijtwäl och emedan wij betrachte then Fahran wärt K. Fädernesland öfwer-
hängert sälom och huru befwärligit thet Kongl.May:ttstulle falla thes fwdraRege-
wentz Börda at draga/ ther Vnderfdlerne icke thet yttersta med Kongl. May:tt irti-
le vpfdttia; Hwarföre och til at bewijfa wdr willige Trooheet/ hafwe wij flutit god. 
willigen oß vppä taga/ at vthgiöra icke allenast fl stoor Krijgzhielp fom widh i6ff 
ÄhrsRijkdagh affStdnderne öewilliat är/ vtan och öftrer fyra gcknger fd mycket I 
fem öfwergifne vnderstrifne Lista och för hwarStadh ther vthinuan fpecificerade 
Summa vthwijser: Hwilken Summa wij vthi twenne Terminer »rjlle vthläg» 
gia/ stfom halfparten vthi Augufti Mänadt affinnewarande Ähr/ och then andre 
halparten vthi Augufti Mänadt nästkommande Ähr 1679 / dock fd at hwarken 
thenna Summa eller Proportion framdeles widh Befattningar then eena Sta» 
den eller then andra til nägot Pnrjudice lända stal/jämwäl cch al Magiftraterne 
i Städerne mäge Elifwa authoricerade at tillijfa medh nckgre aff thes Borger-
stap/fom the bepröfwa ther til fftckeligast at wara/pckläggia hwar och en fom i ©ta« 
den bygger och boor/ hafwandes ther sine Huus och Hemwist I fampt the ther vnder 
thes Jurisdiåion lyda/ fom icke egentligen höra vuder Ridderstapet och Adelen el» 
ler Prästerstapetj och vlider theras Privilegier begrepne äre / fast om the kunde aff 
tbem dependera, sck mycket fem hwar och en effter thes Förmögcuheet / Räd och 
Amtlte kan stattas tckhla; Blifwandes ech alle the/ fom ffgh sör hwariehanda Or-
saker stul Frije-breeffförwärfwat/hckr ifrdn intet cximerade, ftffpm och Fadtorec 
som äre Capitalifter; Embetzmä nnerne widh Fatiorierne Hdt ifrckn allenast be-
frijade. Me»» fd rthfästc alle Städer igcmmi thenne frijwillige Bewillnmaeni 
medh thet vthtryckelige Förbehäld/atwara frije och förstcnte för alle andre Wla« 
gor och Befwär / ehwad Nampn the hafwa tunne fem vppäRikzdagerne affoß icke 
emoot tagne dre; Och ther fd hdnda stuilc at Inqwarteringar ech Förpldgninaar 
steeI at thet td mdtte vthi thenne bcwilliade Contributionen decouteras. 

8. 
Förvthan alt thetta stelt alle the fem icke vnder nckgor Sldnd höra tillijka aff 

Landzhöffdingarne och Magiftraterne taxeras, fd at the ockfd Kongl. Manch och 
Rijkzens Tarswer til Vnderstöd md contribuera, hwilken Kontribution Nem. 
ligen hwar femte Penning aff theras Egendoms Inkomst | theras Löön tbem för-
behdllm, til Kongl. Mayst. vthgifwas stal. } 

9. 
Ochflfom wij affAllmogen widh thesse Tijders Bestaffenheet högttödigt 

befinnej 
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böönMsat thcsse stocke ^^strisnmq^ h Wrdetalet Nembligen 
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