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Mdgoit fjbflne owtckttge Dukater Medh flt/t tnförert 
Landet/ %'Ifcr the wickttge affklipper/ och warder ther 
i Sfwertygadh/ then stal alfwarligen effcer förtienst 
firaffadh warda. Wti blude och befalle förthen-
fful Wckr Öfwer-Gtäthcillare t Stockholm/Ge. 
neral - Goavcrnearcr, Goavcrnearcr och Landzhöf^ 
vingar allom < gemeen och hwar och cen i fynner-
heet/ dt the här öfwer noga vpfickt hafwa/ lcktan-
des hivar och een som här emoot bryter och t hetta 
Wckrt Ptibudh i n4gon mcktto öfwerträder / effter 
fom ofwan förmckhlt fldr «vederbörligen plickta. Til 
yttermehrawisso hafwa W>i thetta medh egen Hand 
understrifwit och W4rt KonAZecrec bekräffta \\* 
tit. Datam Stockholm den 2I Marcij, (ihr î 7f, 
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Bwerlges Rhkes Ständers ^ 

Glordt/ samtyckt och fArafstcdat aff them 
enhälleliqen /t>4 then allmcknne R«tjdagh/ som 

höltz och flöh vtbi Vpsula den - 5. Septem, 
bris Ähr ,675. 

STOCKHOLM/ 

TrsckraffNicla»Wantijff/ BoottrvdW. 
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ne Swerlges Rykes 
Rädhoch Ständer/ Grcft 
war/Njhm-ar,Bist»M/Ridt°r. 
stap och ZldellPrDcrstap, KnG-
tcfchl I Borgcrstap rchmccmgcUli-

v S foni til chcnnc/ gencm 
©&3 Mdhc wäl SfwcM.idm 

Rijkzdogh/haftrctwtit sörsamwdcl f^ftiK«M<ihm 
mücktige gierte äff alle LaiMndar l e c A R L Swcrl-
SlormSctligste Furste och Z ^nd/ H-rtl. 

tibi 0fiiic/ Estland/ Lijffandj ^ 6f. 
Cassubm ZW^c^Fnrst ^ 

wer ^«aermanlaud och Wlstmar, va /A^h/ftc W5r 
£>lbcui i ̂coct u/ til ©»(ic^ / ^lc«c ^VcSÄ\9Vf«"-

«U'"ffSr£Uc|0§til ettaHmd.itMS-H-»ch 
Rijkzdaqh pck tbcn FmibtondeDagh i nüftiSrlcdne Mckna >un-
Ä ik-mcMft deßMdigetherpck 
fia och til wärt v»derd-5nigst- öswcrlSgg'andc stä a / ^ 
sens numchraanlägne Ahrcuder/ ttfct S 3 . , ton. 
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Htgckiipc tilfSrende hafwa iturit pdyrckte/mdcke dnteligm frdmtis 
t'l Ii" ricftigfxet och fullbordan; Och |ieH at mif/efter inhdinptad 
fundsfap och ttfmåmfcl omRijkjensvthmdrtes tilstdnd/ i an> 
fiende til deß 'Jttßoer och che Ocligh nu i Chrlstenhete» sindfwa/mil-
le behierla »det käre Fädernesland/och deß anhörige Furstendömms 
Säkerheet/ jemwdl til deß nSdhwändige försmår emoot alle Fiender 
och Jllwilliande pa t het krafftigaste vndetstödia Kongl. Mayst. med 
behörigt Manskap och Medel/ pichet«« fchrliqheet som torde wa-
ra förhanden/ tryggeligen md kunna dämpas och affivdtias. £>ch 
som mu hal,re funnit mir vndetddnigste Plickt och Trioheet e> 
moot Kongl. Mayst. thet frdfmw aff Oß/ at wij pd deß Allcrnckdiq-
ste budb och kallelse/mdttc oß Hörsamligen här infinna /• Och the d'h. 
tender som oß tH avhandling fdrcfidlte äre/effter tijdetnes nödtotsst 
noga öfrnetläggia/ Sd dr vet sidmit aff oß effterkommit och numeh-
ra förrättat/ icmmdl öfmer alt ettsamhättigt och ändteliget Slnnt pd 
wdrcegne och menige Aijkzcns Ständers mäqnargirrdtoch fattat 
pck M och mijß/ som i-ffletftMliaiiNPunäcr ihet firmd och innehälla. 

, k wij oß nogsampt/ huruledes wij pd ndstför. 
iedne Risk,dag fahre vpdragit och i hdnder öfwerantwardat Konal. 
Mayst. Rijkzens heeka Styrelse och Regering /1 her igenom Konal. 
Mayst. dr antagen och chrkidnd Kr alles trdr fullmyndiac reqeran-
fc Konung > Och emedan Sivcriges La^h gifrecr thet widh handen 
at M sedan han 1.1 Land och Rijfet Lag,igen kommen dtI 
vadIdtasighwigasoch krönasGer willia och sattom sinom/ Och 
«engl. Mayst- nu alt sedan hasmer all Regementz bördan |3 fntf. 
ketnligen Dragit/ som en Konung ägnar och tiltommer/och t her widh 
om mkrt fdrr Fddernetffandi bästa och wälfärd medh then högaFör-

Ä oiparoe slin sigh n ärda ldtit/ at wij stoor Orsak has-
«e sddant medh vnderddnigh nördnatat ihugkomma/sampt Kongl. 
May:h ther assKrsporde Christelige Dygder och förndhme ©df-
»w pd thet högsta «t wdrdera i gördenstull Under thet oß icke til 

ringa hugnad / thet Kongl. Mayst. widh thetfe tilfdl(ef aff irdr att-
rndnne Sammankomst I hakrner novit fetdneft sin lyckelige Chrö-
»ingzHögtijdh at anställa eeb fijra ldfa| jtmtrdl sigh i Ndker anb»> 
dil/ alt thet at vpsytta som Konungens rch AijkzensRättaffdlder 
fordra tan I inbördes ?roo at Itfna och safta/ sampt Eedh giöra 
och anamma/ Kongl. Moyst- sielfwan ech oß allom deß trogne 
Vndcrsdtharom til full Tryggheet och Försäkring. Och attden-
ffund samma ChröningzHögtijdh iiu bcrammat är innan ndgresdd 
Dagar at blifroa bdllin/ Thy melewij mara beredde effter irdr v» 
derddnige skyldigheet / at ther rnidh bemijsa Kongl. Mayst. all 
tienligh opwacktning/ mcdh hmadh annat som til fullbordan thet 
"It 'ff'" Lagh och Laga Pldgscdh eß at giöra ech bemijsa dliggia 
kan; Effier som mij i synmrheet hdr medh bewillie cch samtyckte eett 
(diwn Chröniuqz Giärd här til at vtbgiöraj som wid Kvngl-May-tz 
HetiFaders / Glrrrnyrdigst i dmmnelst Chröinng finnes wara vth-
gdngen / dock at medh teß vpbärande til nästkommandeÄhr md 
Wifma topfTutfit. Onstandcs i thet ösrige at EUdh then aldra-
högste mitte Idto thenneHögtijdh stcc i een lyekiigh stund/ vthgiuta 
ösmer Kongl. Mo„st. sin Smorda en ri,k och ymnigh Wdlsiqnelse/ 
och ldta Rikens Chrona sd fästas och blomstras pck Konal Mm'-« 
Huswud / at Krngl. Mayst. md b-Ira theo famtne i tt.Smt arte 
Ahr.'Gudhi til Ahra/ hans Christelige Församblinq til förmchrinq, 
Kongl. Mayst. sielfftil otöfceligit beröm/ och hctiairiri fdrtgfl-
detnesland/ sampt alle deß trogne Jnbyggiare til största (danat/ 
wälgdngochsörkoffting. 

IL 
Näst lbctta ehrkiäniie wij medh vnderddnigh tacksamheet 

then höga omtrdrbnad hrnilken Kongl. Mayst. som en Gndhsrnck. 
tigh och ldttrddigh Konungh/wijsar sigh hafrna söt alla the stycken 
hwilka til trdr Inrijkes Lycksaligheet ockMdlstdnd/ hörige dre; 
Men enkannerligen thersörej at »dr sanffyidigeEndztienst grundat 
t then Ehristelige cch Evangeliste Religionen, hwnlftn wij bekän-
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ntlmå fSrmedelst ecnsiillkomlig KyrckioSrdniug stadigt funna häl« 
las widh mackt och vthi thet stick stttias/ s'ow tÄ lända GM tit 
wälbchagh och wäre Församblingar til vpbyggelse: SLom ock at 
Rättwiijan mitte til hwars och ens hugnad vch säkerheet blifwa til* 
börligen styrckt och srämiat/ ock thet höghnyttige Wlrck som pä 
nägre förr ige Rijkzdagar/ hafwer haffts i bclänckiande tillagens 
wijdare öfwerseende kltnde minna ettönsteligit stunt. Ochsäsom 
bägge thesse hafwa afflängligh tijdh warit stöttade för mäckta nvdb 
ge / och wij jämwäl besinne ther widh ett ock annat arbete/ genom 
Kongl. Maych Nädige tilstyndan/ allareda är vthgiordt/ sä at wij 
ther aff kunna hafwa thes bättre anledning j alt noga at öfwerläg-
gia och til cfndffap befodra; Altsä stulleMj wälönsta/at tij-
derna mätte Sßtilläta/thetnn straxtat kunnaföretaga ochstnta/men 
emedan thet icke hafwer warit görligit/ thyäreWij ithetstrstagh 
stannade/ at Wij hafwa förordnadt wisse Män som taga för-
terördö Wärckvnder händer/ them igenöm gää/ sampt efftec 
sitt bästa förständ / och pä thet sätt som Wij pä Wäre före-
gängne Möthen/ särdeles ähr 1663. hafwe föraffstedat/1 vth' 
arbeta och til thet närmaste förfärdiga / alt til then ände/ at 
Wij pä nästeRijkzdagh/ then Kongl. MA)st. kan behaga at för-
ffrifwa/ mckge medh alles gode Ja och Samtycke kunna them stuit' 
me gilla och fullkomligen antaga. Bedjandes Kongl. Mayst 
pä thet vnderdänigste at wiklia ännu vthi thes höghlofiige gode 
försorg framhärda / och enkannerligen göra nckgon »riß iW 
ordning/ hwar effter Wäre Tilordnade Wärcket fin emillan M' 
la/och säledes fielfwe Arbetet thes bättre fullända mäge; IgenoM 
hwilket Kongl. Maytz. Regementz tijdh kunde göras sä lyckosam/ 
at alle thes trogne Ulidersttare först och främst mätte sigh hugn" 
fiff een Christeligh Ordning til Gu^tienstens befodran i 
Församblingar/ och ther näst een owatd rättwijsa vthi alle mäh' 
säledes hafwa at äthninta/ at the öfwer alt medh Späckt och medy 
Lagom lefwa tunm. r 

IN. 
Mrliga^e hafwe Wij aff then berättelse Kongl. Mayst- W> 

wer täcktsat göra läta/ angäende the Rädhflagh/ som i anseende til 
Rijksens Nabcer sampt the siere och längre afiägne Herzstaper i 
Christenheeten/ nu ecn tijd förde äro/nägorlnnda intagit och förstckdt 
hnrnledes Kongl. May:tz ftijdälffande och redclige vpsäät fiilkt 
hafwer warit/ icke allenast til at bijbehälla een godh frijdh och eenig-
heet.i Wärt eget Nabeffap/ vthan ech förmedelst dcsse wäl-
nieeilte vnderhandling stilla thet beswärlige ech fringfrätandc Krijg 
och Orligh fbm emellan andre Christne Rijken ech Länder i nägre 
ähr/ medh temmeligh hästtigheet hafwer warit itändt. Men at 
thet (amma igenom andre Rijkzens illwilliandes wijdrige förflagh 
sch stämplingar är werdet hindrat och sä wijda förmädt at wärt tä
te Fädernesland är oförmodeligen förfallit i offentligit Wapnffiff. 
tel och vthi scmm Krijg med the andre inwek ladt. Wi) bafwe orjaak 
at heembära Kengl. Mayst. vnderdänigh Tacksäyelsc för all then 
ähnga möda och befymbcr / som Kongl. Mayst. för thes Rijkes ro-
ligheet och wälständ dragit hafwer / lefwe ech stadigt i then faste til-
försickt/ at Kongl. Mayst. som ecn Christmild Konung / jemwäl 
hädan effter ecnsä llädigh försorg icke läter falla/ ehwad widrige 
förflagh thes OwSnner och göra funna/ til at sättia Rijkct i î mbrc 
wilkohr och olägcnheet; Men i syunerheet vnder sielfM Krijgetz 
krafftige vthförande/ hwar til Wij bckde Lijff och Blodh och all 
Wär förrnögenheet weleoch stole hafwa osparde/icke vthflä nägre 
Ntedel och wägar/igenom hwilfe een godh och säker Krijdhä twjo 
stifftas kunde / vthan heller aff thes wahnlige och högstprijflige sör-
sicktigheet all ting ther hän stickar / ech förmedelst Thes tijdige 
Rädhflagh wägen ther til banar / at Rijket äter mä blifwa satt vthi 
roligheet och näst alle thes anhörige Länders och Gräntzors för ftml 
läter Frijdzwärcket waua sigh i bästa mätto anlägit / sä at thet 
pä görligaste sätt ech. medh thet forderligaste sökias ech befodras 
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IV. 
' Jempte thetta hafwe Wij billigt tagit i tetänckiande/ at thet 

Fredlige Wändet Wij säledcs wele haswa esttertracktat / icke Idt 
til äfwentyrs kulma erhällas/ medh mindre Wij göra Fienderne ett 
allwarligit mootständ/ och stcklla oß i the wtltor at fahran affKrij-
get mä funna drifwas in vppä them sielfwe/ förthenstul Wij fl 
myckit mindre funat eller bordt oßvndandraga til atgrijpa Kongl. 
Mayft.vnder Armarne pi thetfrafstigaste/ och som tijderne thet 
nu fodra/vthloswandes icke allenast i gemeen som allareda förmält/ 
och Wij aff Allmogen oß för thetta vthlätet / at willia aff een 
vnderdänigh trooheet emoot Kongl. Mayst. och Rijket/ medh all 
Wär Mackt och Man assHwfet ställa oß til mootwärn/ i fall nö-
den thet äska ffulle; Vthan Wijbewillie och samtycke här medh i 
jynnerheet til strstärckninq aff^andzens Kriĵ macft/ först til een 
starck vthstriffning pä nästföiliandeAhr 16761 och thet effter Man-
stapet/säathwarZämtonde ast Frälse säwäl innom/ som vthom 
Rää och Röör/strifioes emot hwar Djonde aff Statte och Chrone/ 
och at Wij aff Ridderstapet och Abelen inge Förswars Karlar 
vthan stiäl stole antaga/ jemwäl them Wij med sanning / och effter 
Pnvilegieme funne förswara/ oacktat om the än i Bätzmans 
Soctnerne stadde woro/ ffofc Wij lijkwäl icke vndandraga Rote-
ringen / vthan jempte Wäre andre Bönder strifiva läta; Sä at 
Wij vthi thenne Vthstriffning intet meera iftän Noteringen 
stijfalla/ätt Wäre rätte Säte. och Labugäedar / estattlaqde 
Torpare/ ostattlagde Hmßmän i Stäne/ ödes sä och pä Zrij' 
hcet vptagne Hemman them Hwstbonden intet niuter aff/ sampt 
the Aärdar Wij til föl lie ast Privilcgicme til Wäre betiente haf 
we kunnat förläna/ och slmma betiente sielfive cköoo. Och stal in-
gen O^älse Mmi wara tillätit at haswa nägon Förswarstarl/ 
vthan finnes nckgon emoot Förbudh antagen / thck stal een sä' 
dan/ jempte alle friste inhyses Män och Löösdrifware/ hwilfaiäi 
a54$imi({ Socfnarne och Bergzlagerne/som i Städerne och pä an-

dre Or-

dre Orthcrj funna effter noga ransafningvpspanas/ tagas för sielsf 
streffne; Men Ofrclfeinuns Torpare roteras som Sfatte ech 
Cheone / sä wijda een sädan OsrälseMan icke medh särdeles Pri» 
vdcgio bei,ädadh woro Och stole i gemeen alla the/ som öfwer 
Sejriijo och vnder Sexton ähr äre/ jempteallaKrymplingar/ blifim 
för Roteringen sörstoonte. Näst thenne Vthstriffningen/wde Wij 
oß änthä then andre haswa pcktagit för ähr 1677/hwilteneffterGär' 
detahlet förrättas stal/aldeles medh lijtawiltohr/ fomaffOß widh 
sidstc Rijkzdagh war belefwat/ vch i thesBestuth aff ähr 16/1* 
vth ryckt sinnes. Hwad SiööFolcket angäär/ sä wele Wij aff 
Städerne och pä Landet! som B^manshället vndergistnc/ och icke 
i 1668. ährs Rljtzdagz Sluutsrljkallade äre/ fomma Kongl. 
Mayst. til hielp medh fördubblingen aff Wärt wahnlige Bätz-
manstahl/ sä atKonql. Mayst. thet mä tunna vthfodra/ och til 
SteposZlottans behost bruta sä länge Krijget pästäär I willian-
des Wij at thet i Fredlige tijder/ ther GUdh them igen förlänar/ 
widh thet cnckle Bätzmanöhället förblifwa mä-

V. 
Nu at thetta aff oß tcwilliadc KrijAzfolck/ sä tit Siös som 

til Lands/ mä jempte then öffrige Rijkzens Krijgzmackt funna 
brnfas medh thes större efftcrtryck til at göra Fienden uffbr.lck ther 
thet behöfaes / sä hastre Wij medh hwar andre wijdare öftrer-
lagt/ at thet vthan nödige Medel intet stee ellcr förrättas tan/ 
ech at thes anstaffande nu sä myckit nödigare dr / som Krijgz-
lasten synes wara större. Wij hafwe förthenstul lätit Oß gä ttl 
sinnes the bewetande Orsater/ som aff Kongl. Mayst. oß äre före» 
siälte / och ändeck Wij pä alle sijdor/ sä'aft the förflmm härde 
ähren/ som andre Naringzmcdels förmii stunde / tänne oß nogh. 
sampt beswärade/ hafwe Wij lijkwäl sädcnt för thcnne gängen 
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ickewelatansee/ vthan til närwarande krijgetz vWmnde/ och 
medh Wiltor at sddant til intet annat bnmk miroäntw md / aff 
een rätt trogen kärleek til Kongl. Maych tienst och Wdrt Fäder-
neslandz strfwar/ Oß scklunda förklara/ Nembligen/ at Wij aff 
Ridderjkapet och Adeln vthgöre til Kongl. Mayst. hwarTijonde 
Penning aff all then Ränta som Wdrt allodial och Bröstarffz-
Godz nu för tijden tan kasta aff sigh / mcn aff alle Nortöpingz 
Bejkttz Godz iftckn dhr 1604. som reent affgifne dro( halfwe 
thes Ränta; Dock alleSäthes- och Ladugdrdar / sampt Odes och 
pdFrijheet vptagne Hemman/ them Huußbondcn intet Hinter affl 
stf wäl ibland the förste som senare Godzen I här ifrdn vndantagm/ 
och sddant alt effter Ehronowärderjng / sampt Jordägarens Jor-
deboot/ then han widh pdfordran in för Landzhöffdingen äger at vp-
wijja/ och icke thes mindre hasiva tilstdnd at emoot wederbörligit 
tewijserldggiaalt pd een Orth/ther han sd wil. The affoßsom 
ndgot Godz til Underpant besittia och innehafwa/ antingen aff 
Kongl.M. och Chronan eller ndgon annan/gifwe sammaledes hwar 
Djonde Penning aff fitt tilhörige interctTe. Men the som aff 
Kongl. Mayst. och Eronan haftva emoot ndgon Penninge gdf' 
wa fdtt Jordegodz i Vnderpant/ eller ndgon Penningeränta v 
stället för losivatJordegodz/ elleroch andre dhrlige Kongl. bcnc-
ficicr, vthom Godz dttmiuta/ the gifwa til Kongl. Mayst. ther 
aff halffparten. Stltlle ndgon som medh Adeligit Stdnd hedrat är/ 
lijkwäl emoot Priviiegierne idka Borgerlig Näring/then böör w 
dergd lijta Vtylaga medh cm annan i Staten aff samma Handel/ 
dock vthan at beräknas i thet som Staden vthgör. Aff frncktbare 
CapicalcriCompagnier, Skeppsparter/eller hoos ndgon an»mn 
vthstdende/ gjsives hwar Tijonde Penning aff thet behdldnc intef-
cflfct och winsten; Dock at sddane förmedelst een foderltg execu-
«oatyettytt/ at aff fint Sdldendrer erhdlla fin betalning. Och 

f f o k  

stole ifrän thenne bewilknng inge wara ftijkallade/ thet wäre sigh 
Änckisr/ omyndige B irii/ Frälse eller Ofrälse Personer/ fä wij* 
da the senare ndgre G-)dz pd företalde Wiltor / eiler annan 
Zrälse Frijbeet äga och besittia; Effter som Wij och sielfwe Oß d-
tage wen atvthgöra/ och thet vthi twdmte Terminer, then förste 
hälfften ndstkommande Kyndersmäffo / och sedan Rüsten om M 
liande Pdlketijdh/ wälförsidendes där i Siverige/ men i Finland 
aifwes alt vth pd een gang widh Ptztgesthdgm strax ther effter; 
WarandesW j hdr e.noot i then gode tilförsickten at wdre Bön» 
der aff inge andre Pdlagor mdgeblifwa betungade/ än the | om pl 
een allmän Rijkzdagh antagas tunne. Och pd thet een sddan Wir 
ftijwilligh och wdlmmit Bewillning icke md draga öfwerOßnd-
gon äsiventyrlig bejwärligheet / thy loswe Wij at willia alt thet/ 
som nu samtyckt ar pd redeltgit SamweteochAdeligh ähra/vthan 
sweek och list vthgSra och gärnalhet tilldta/at ther ndgon funnes som 
oricktigt här widh handlade/ then samma medh wederbörligit straft 
therföre md ansedd bliftva; Dten försdkreoß ther emoot at ther 
icke een eller annan medh flijtt vnderfleff offentligen beträdas fim* 
de I Wij tbd vnder hwariehanda inwändning icke mdgc för thenne 
Saken skull vnderkastas/ antingen sielfive Vpbördzmdnnernes eller 
ndgon iUviliandes qwhl och angifwande: Oß ther hoss vthtrncke-
ligen f5rbehd Itändes/ at thenne nu för tijdeti Koiyl. Mayst. ech Rij
ket aff Oß bewijste godwilligheet/ sd wäl i anseende til Vchssriff 
Ningen/somKrijgshielpenicke md wijdare förstddsän förinnewa-
rande Ahr/ ocksd myckit mindre i tilkommande tijder dragas til 
exempel eller lända Wdre wdlfdiigtic Privilegier tit ndgot för* 
fang. WijaffPrästerstapet/ säsom Bilkopar och Superincen-
dencer bewiilie sammaledes til thenne Krijgzhielp hwar Tijonde 
Tunna aff KyrckwberbergsSpannemdhlen / Wij pd Löön haswa/ 
Och affMre Plnlxincie Giäld Tree TmmorförhwarieSextijo 
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fhraHeelgiärd/besuttne Hemman; Men Kyrckioheerdarne i Stä-
Verne aff then til therasVnderhaldansiagne Chrono Tijonde/ eller 
ann tit Pmningeräntta then Tijotlve deel; Och Kyrckiohecrderite 
plk Lattdet/affhwarie Sextijo fyra behälditeHeelehemman/twä half 
we och fyra fierdedeels för ettheelt räknat/ tree Tunnor; Och thet 
flit allena för een gäng widh nästkommaitdc Kyndersmäjso at leswe-
rerasiimsmLaghsagn i sävanSädh/ M>;h eller Korn som Wij 
kunna tomma tilwägat sampt medh thet fMebcftd/ at the aff Oß 
som thet ästunda/ mckge Sp l̂titemäölen effter Lhronans tvdrde* 
ring lösa för Penningar/ och at Wij för flere Pälagor vthom Wckr 
pi Rijtzdagar stcdde Bewillning mäge wara förskoonte / jemwäl 
hwad affWär Vnderbä'dj SpAnmnäyl öffrigit blifwer/ obe
svärat behälla och äthniuta. Wij aff Borgcrskapct wele j lij-
ka måtto Oß pätaga icke allenast ja stoor Krijgzhielp/ som widh 
1655. ahrs Rtjtzdagh aff hwar Sladh finnes för ctt 2lhr 
wara samtyckt / vthan hasive och be willia t then vthi ctt för alt 
medh hälfften bögre Summa at förbättra/ jemwäl then samme 
at vthgifwa halffparten nu til Juul/ och Rasten til första Maij 
ziästtommandc: Betingandes Oß ther jempte at ingen som i Sta-
dm boor och icke egenteligen Hörer vnder Ridderffapet och 2ffre
ien eller Prästeståndet mä sig vndandraga at effrer rädh och ämbne 
l)iclpa til at vthgöra thenne Bcwillning/ cndr Borgmästare och 
Radh göra ther pä anfodring. Säsom och at Wij aff Bor-
gcrffapet i Städerne mage i thet öffrige för alle andre Palagor 
och B-swar / som widh Rijtzdagarne icke aff oß antagne åxtl 
wara frije och förfkoonte. 

VI 

Sidst hafwe Wij lätit wara oß om hiertat mcdb all fiijt 
ech sorgfäiligheet at öfwerwäga pä hwadflttKongl.MaA mä 

widh 

wnbf) Thcs sware Börda aff sielswe Regementctz vthförande 
medh erkläckelige Medel tunna bliswa vndsatt ; Och som Wij 
noqhsampt wetta til besinna/ at thet wil falla Kongl. May??, v-
than des ogerligit/ at halla Wckrcket vprätt/ sä haftveWij 
warit ther em sä mycket meera betymbrade / men ftttuie lijktväl 
för tijden intet affsee nägon närmare vthwäqh/ än at först gäck 
tilbata til Wäre iörrigeBeslltth/särdeles thet pä nästförledneRijtz' 
dagh as Ähr 1672. och sä un som tbä vnderdänigst ther til styrckla 
atKrngl- Mayst. wille lata Redußionsmärcket est ter 165 s. ahr6 
R'itzdagz Sluth och Stadga winna sin behörige fortgång v-
th ut then riitgesta tijdzspillan/och sadant effter thes rätta Itme-
häld/ vthan at tiliäta någon annan vthtydning/ än siettwe Lr-
dcn fvrmd / jemwäl vthan attseende hwem thet tan träffa eller 
anM/ sä wäl i Swerige som alle thes tilhörige Landffaperj 
hwart ejsier sin Ahrt och Egenffap; Säsom och at alt som kun-
de sinnad wara ffedt emoot 1660. ahrs addicamenc Rege« 
rim^ Formen, matte sättias i thes förrige stätld / och sedan 
medh alt thet osirige som förmedelst Redutiion ^ftnNld kttnde 
Kongl. Mayst. och Chronan orubbat förbehällas til sädane 
Rittzens tarfwer / til hwilte thet i begynnelsen hafwer warit 
ämbnat/ rätltandcs och ther ibland thenKyrckiotijondc och andre 
Räntor som effter Ähr 1^32. tuntte wara til ecn eller annan /för-
medekst Privilegier fcortjkdiicft / och aff them vthan nägot beswär 
äthnutne äre. Effter som Wij och stdermeera icke haf»vc kun-
nat vnderläta Ware vnderdänigste tanctar och inrädande om na-
gre ßere/ deels här aff fiytaitde/ deels elliest högnyttige försiagh 1 
synncrheet avyttra/ och vthi särdeles til Kongl. Mayst.ingiffm 
Swar ech Skrifftcr omstättdeligare vprepa ech författa/ i then 
wisja tiiförsickt / ther Kongl. Mayst. skulle l>ehaga at taga ja» 
dant i nadmt belänctiande / och läta tomma thet gcmceita bäst» 

B iij til 



tilmM tch MerfWto/ at Kmgl. Mayst. skutte wGrNqen fin-
na «her aff ctn mckrckeligh lijla ochMSttring vthi che brister/ 
som nu dre Kongl.Mayst. icke til ringa öeswdrligheet. Tit ytter-
meera irifso at Wij thetta ftoffrejftie fdtetxé hafwe samtyckt/ 
slutit «6 föraffstedat / och iwk at aft Oß och Wäre hemma 
stadde Medhbröder sampt Effterkommande tryggeliqm och s-
örotzligen halta* och efterkommas stal / hafmc Wij Effterskrcsne 
Siveriges Ristes Rädh och Ständer/ pä Wäre och the andres 
wägnar thätt« medh egne händer vnderffriswit/ och witterliac« 
Mtit sckttiaWckre eqne, si ock Wkre Stad» och ^äradtJnjeael 
h»r nedan fSre/ , om skedde pckUpsa.Ia Slott/ then Tiugu Fämpte 
Dagh i Scptembns Mcknadh, Ahr effter Christi BöKH/ Ett 
Tusen»/ Sexhundrade pil thet SinMjonde Mmpte. 


