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Gtordt och bclcfwat äff them enhälleligen 
p4 then allmänne Rtjtzdagh^ som stötz t Stock

holm den i 8 Dcctmbris 
Ähr 1671. 

^Tryckl hoes HicUs iVaufij ff/ Kongl. Bcotir. 
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X.A 

tj Sedewtg 
Tieonom/ 

medh Gudz Näde/Swcrt--
\ ges/ (gothcs ocl) ZVendes 
.'Di . »rorning/Sroor.sörstln-

- „— - it« til Finland/ fyvtiginna 
pthl Skäne/Mstland/ Lijstand/<Larelen/Brehmen/ 
vehrden/ Stettin - Pommern/Cassuben och VDen> 
den/ Furstinna til Rügen I F ru 6 fwer Ångerman
land ochlVisimar; @4 ocfpfvilly Greftvinna tvidh 
Rhein i Beyern/ til Gölich/Clewe od) Bergen Act-
tigimto/ k. bohren hertiginna til Schleßwigh/ 
Holsteen / Stormarn och Ditmarsten / Gref-
winna til Oldenborg och Delmenhorst/;c, Sä 
ock effttrssretfiie Swcrigeö Nijkes Nädh och Stäuder/Tref. 
war/ Früherer/ Bistopar/ Ridderffap och Adel/ Prester-
stap/Krijgzbesthl/Borgerstap och mecnige Allmoge/ forn 
til thenne wälberammade ochnu öfiverstäiwneRykzdaah 
hastve wartt kailade och inkomne/ medh Fnllmachtast alle 
Landtändar; göre ämtreegne, ock wäre Hemma stadde 
Medhbröders wägnar wittnligit/ at esster fein Tben Stor-
mächtigste Höghborne Znrste och Her,c / he« CARL 
©trcrigtd / Gothes och Mendes Ronnng 
och A- siorste/ Gtoorstrste tilfitilattb/ Vertigo 
vrhi ©fäite/ Mstland/ Liffland/ Earelen/Brch 
mcn/ Vehrden/ Stettin-Pommern/ CafTvben 
och Wenden / Forste til Rögen / hette öftvec 

3» 

t 

Inamnanland od) N?ifmat; S« ock pfälH-G rtF 
rve tvidh RheintBeyern/ tilGmich/Clewe och 
Bergen Hertigh/tc. War rcfpeüive Högtährade Elste-
Uge Hen Son / få ock Allemädigste Konung och Her» / haf-
teet för thenne tijden nödwändjgt pröstvat til at läta thenne 
Rijkd> gh ochallmänne Möthc vthffrtstvaö ochfamman-
kallas/pä thttdhefaker/fomRtjkcnsgtmema bästa/ gagn 
och wälständ angä och nu kunna vehöftva at taghas i acht/ 
mätte fä myckit bättre medh alles famuadhrädh/ hielpoch 
vndcrstödtilittönffcligit flaut kunna fodras och förhielpas: 
Enkanuerlighen vthi tfteflé trenne Arender/ aff hwuke tytt 
första innehållet (ielfroe NijkzmS Schreist och Negermg/ 
fom nu ett tijdh vuder Förmynderffapet haftver berodt / men 
hädaneffter vthi anledning aff Hans Konal. Mavsth ttlta-
gande ähr ochstickeligheet/ fampt för?igeRi>kzen6 Westum 
ochKouungars Exempel fynes böra til HanSKongl.Mavst: 
stelffmedh Kongl. Rätt och Högheet, vpdraga« och i händer 
öfwerautwardas; Thet andra häriörer aff thet tilstaudi 
vthi hwilket Rijket t twistende til andre ftemmande Konuu-
gaRijkenj Land och Henffapcr är begrijpet; Och thet ttidit 
lbestär vthi then hietpaffManffap och Medel/ fom fädane 
bestvärlige tijoet och Dädetnesiandzens iAketheet kunna fil 
AftventyrS betarfwa. Fördenffuld hastve Wij til föllie aff 
then iyduo och hörfamhcet I medh hwiiken Hans Kongl. 
Mayst.Wij äre i vnderdäuigheet förbimdne/fampt i betroch-
tände aff then trooheet ochkärleekWiibäretilWärtKare 

vers waguitir i;ui u vnMyry irow wtiwu/u  ̂
Ärmder/sotnHansKongl.Mavst.Oß alkvttWt Mstalt/ 
ödmtukeligastanhört/ them medhstyldightroo-ochndcltg. 
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htttwäl öfiverlagt/therom medh hwar andre rädbgiort ock 
0 pä sidstonne öftrer alt oß ändteligen föreenat/ jöraifstedat 
och beflutit/pä sätt och wiiS |bin här elfter Mer. , 

Först/ och enär Wij betrachte och ejftertänkte thet Chrtste-
UgeirätträdM/ förstchtige/milde och li,ekos m»ie RegeniM-
til som fordom Then Stonllächtigste Fötsle och ßctKAtrt 
CARL GllSTAF/forbom ̂ wcriges/Gochesocl> 
wendes Konung och Ai fiSrlte/ Stoorforfie til 
Fmland/Herttgh vthi 0f.inc/ j£jiUtb Hijflanb/ 
Ca«k-rt/25ceLwcrt/X)cbtbm/etctti».PommeriV 
<r<2(mbcitöd> >Y)tithm/ tu k ti««**i ic 

m haftver/vthi the fää ährm, som chen HögsteBK 
tydenförvndte/ hwilket Wij vti en ewigh tacknänillqb ämin-
nelie Hoo-Oß och alle Wäre Essterkommande ffyidige ä?e 
at behalla - Men ther hoosvthi hwadfährltait och bekla-
geligit wilkohr Wart Käre Fädernesland blefflemnat 
nom then segersamme Konungens ofönnodeliae ochirke til. 
fvUtft beklage,ige FränAlle, just tben tijden tbä RiM stodb 
medh <ithi?i(iige mächtiae fiender pä alle lijdor fiiiuihivtrfi/ 
ock (3 »41 får then orjaken ffnll som i betrachtende <4 mlrt 
Qnviifce wälständ / Hms Sahl. Kongl. Mansie höastbe-

noden, Säocksidst hnruledes Glldh then Aliw.idl.ie l,a5 
OtWnfaW|iitc^!iSf/u^!b-fiiWtrrt/ Wf kbcsinindre låtit 

'W'1 l>nc mildheetz^>trählar i förlähntOßFörsichtig-
heet 

heet och Mandom fldaue smirheeterwäl igenom qää/ tbe» 
hässtige krijazlägan vidi engodli, säker och ährllghFrljdh 
förwandla/ behalla inbördes Sämia och Förtroliabeet/ och 
btl'i Hans Kongl. Marst.'f) War rcipcitivc Höatährade 
EistcligeHer: Svns/ sä ock Allernädiaste Konniiqz ochHcr. 
res thii warande späde och omyndige åbxi som theSeaen tvär* 
kelige Regering förhindrade/ ställa Regementet vnder wist 
Förmyndcrffap och vthi siidanForm I förmcdelst hwilken 
RijkzenS säker heet/wäiferd och Fö> koffring ftämiaS kunde. 
SahaftveWij fast stoore stäbl at tacka then gode Mldbm 
inner ligen/ somOffochWärt käre Fädernesland sä Faderli. 
gen vppehällit/ styrkt och bewarat haswer'och effter thenne 
lyekt igc begynnelsm all vthi lijka fredeligit/godt och önffelib 
gtttu^and/ heele tijden östverförblistvalckit/ allcAfwundz 
Mans onde stämplingar imldeligen affböat / ItijfienS 
Gränhor rundi oit.hiiy fredat ock bewakat /GUDZ reene 
Ord/Lagh ochRättivijia vppehällit/ hivarS ocheensährll-e«ssags 
SSS *& 
Mayst, NijkzenSTnkic. Drottning/ fmryt hc IintreÄ 
Hmar/ hiviikom Förmyvderstapet och Regeringen fiutjfa 

^rtrodd/Wärstyldigetacksamheetför all tben 
möda flu./ omsorg och trooheet/ medb hwilken the för Hans 
Kongl. Maystch och FädemeSlandsenS b.ista altijdh hafi 
^wakut/ochliNehögcEnibetessyflorsäledcsvthfördt 

.  ̂ lübantstädzeberömma/ ochwidh 
5i lallen wedergöra / welewara oförgätne. Men soin i-
bland theve Glldz dyre Wälgerningar Wij billigt statte töv 
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theu högsta/a t che«eendesteSftverbleffneTcldningmaff then 
Kongl. Gustavianiste Arte» <yam Äongl. Maysk 
fom förmedelst then aff Oß samptligr Rijk,en6Ständer ähr 
lösOvpraaaveArfförcentng thä war tilRijket arfftagaw 
de/jemwäl i krasst ther aff och vppä the twänne Rijkzdagar 
ähr >66o/ försttGötheborg och sedan här t Stockholm/ för 
Rijkzens Konlmg och Arfforste allnränneligen hyllat och fü r* 
klarat bleff / hasrver Vthi alle theffe förledne ähren behällit 
aovh Helsa och snndheet / och vthi älder och Lijsszkraffier/ 
cynpt HERRANS Fmchtan och andre Ehristeltge och 
Kommgzllge Dygder och ffickeltgheeter/märckeligen tilwurit 
och figh förkoffrat; Altsti stögde och hngne icke allenast Wij 
Sßther öftrer pä thet högsta/ vthaudragheOßjeinwäl til 
minnes hnruledes Wij pa nästförledne Rijkzbagh/ hällen 
ähr 1668/ nionde flnta och Ofj emellan föraffffeeda /atwidh 
Wärt näst ther pä Mande Mötlx ochSainmankompst 
änteligen willia beramma tijdm aff Hans Kongl. Mavsi:tz 
anttäde til Rijkzens Styrelse och Regering , Och befin-
nandes nu mehra/ som förmält är/ thet GUdy haftverHans 
Kongl. Mayst.tt vthi Wijßdom/ Förständ ochManligheet 
således lätit mognas / at Mj vthi ähren intet spörie nägon 
affsclknad/ vthan til söllie ther aff/ esster alles Wär högsta 
längtan / sampt sörnge Rijkzens BefUith / ochtijderSlofligt 
Erempel / enkannerligen aff ähr isn/och l644 / Ofj NO# 
ftimpt kunna ttlttoo/thet Konnnazlige Wälde Hans Kongl. 
Mayst- i Händer at leftverera och öftverdraga / göre thet ock 
här inedh/ sampt t Krasst aff thetta Wart frijwillige och eea-
hälleliae Slnth förklare / antaghe och erkänne HanS Kongl. 
M. för Wär och SwerigeS Ri/keS/sampt alle thes tillhörige 
ZurstendöinerS Land ochHerffapersZullmyndtge regerande 

K» 

Kommg; Tacke Hans Kongl. Mayst:tt refpcöivé kärligen 
och pä thet vnderdänigste/ sein Oß och alle Rijkzens Stän-

. derallernädigst hoftrer lefirot ochtilsagdt/ atstelffstadigt 
willia förbltswa och Oß alle handhaftra och beffyddawidh 
Wär Christelige Evangeliste Religion, Rijke stno styra och 
regera effter Konungens Eedh iKonungzbalkens fierdeCa-
pitel bestrefirenioch jalcdes hälla Rijkzens Ständer samptlt-
ge widh Sweriges Lagh / sampt hwars och eens wälsängne 
Rätt/Privilegier och Egendom/med hwad N1CCW som Hans 
Kongl.Maystch vthgiffne Skrifftelige Försäkring Oß nu pä 
stunden föreläst» innchäller och fürmär; Ther emoot lofttf 
och strplichte Wij Oß pä Wäre egne / sä ock alle Wäre ftän-
warande Mevbröders wägnar/ at wara och bliftva HanS 
Kongl. Mayst:» bnlldc/ trogne och rätträdige/ ullan thes 
Konnngzligan Rätt styrckia / HanS Kongl. Maystch och 
Rijkzens gagn och bästa altijd sökia / Theras stada i tijdh til» 
känna giswa och effter yttersta förmägo affwäria/ H. Kongl. 
Maystttt rätta lydno hälla / och bndb hans ftülkoinna/ i all» 
thy som Oß swarligit är bäde för Gndi ochMannom/HanS 
K.Maysttttat binda ochOßat göra / allanRätthäldnom 
H. Kongt. Maych ochWäroin / effter thy Wij alt ntterlv 
garepå.H.Kongl lycktligeCröntngmedhlijfligh 
Eedh effter Laah och sedhwana stadhfästa wele och ffottOch 
emedan numehra Regementet är i then heliga Tmfaldig-
heetz Nampn/ Hans Kongl. Mayst:tt ftillkomligm öftrer-
antwardat och förwiffat/ som thet aff Oß och alle RijkzmS 
Ständer/ Vndcrflthare ochInbyggiare/ hwilke til vnderdä. 
nigheet troo och hörjamheet kunna i nägon mätto wara för-
plicvtade/styrckiaS/ hällas och förftraras/ mm ther nägon 
widrigh - eller aftrughcet aff nägrom ther enioot förspordes 

alstrar. 



Moarliaeu straffas/ hämnas och förfölllas stal, Työnffe 
Wij o.h bidie then barmhertige BUoen/ ut han til alt theaa 
tptUc förlähna (in Guddominelighe och milde Wllfyittl-
st / vthgluta öfwer HanS Kongl. Mayst:tt sin Wijßdoms/ 
Nädz och Krafftz Anva / thetta sitt Konungarijkc I voåil 
länge ochlyckeligen styra och regera / BUvz hcliga Nampn 
til prijs och ähra/ hans rätta Förfambling tis vpbyggelse 
ochförmeering / Fäderneslandet til wälständ lycka och för-
kojfring/ sä ock Hans Kongi. Mayst:tt ©iclff til heder och 
wördntng/ sampt odödeligh och ährefull äminnelse hoos aUa 
effttrtommande. 

Til thet andra/ hafiva Wij wäl och vthförligen inta-
git och förnummit the Christelige ochbcrömmeliMRadh. 
siagh och förehaswande, fom Hans Kongl. Mayst:tt heela 
tijden i i anstende til Rijkjens ?!aboer och andre freinmande 
Herssaper, fördt hafiver / och igenom hwilka/näst GUdi nä-
digebijstäiid/ Sitjketatt härtilärvthi samma Fredeliqe och 
gode tilstand erhållit, vthi hwilket thet fSr tolff ähr sedan bleff 
stältochäterbracht/ sa at the för thetta medh andra Konuw 
gar vprättadc Fredzfördragh och giorde Förbund/ äre til J?ä-
derncslandsensstyrckia/wäl vnderhäldne/ sainptal/e tniit-
<)dr foiti tif ästvmtytö bubckunnat dpjpinnas, fttrftcfyfcHatit 
affbögde: I synncrhcct hurulcdesHans Kongl. Mayst.» 
vthi thet vpstijgandcKrijgct som Konungarna aff r̂anck-
riike och Sngeland emoot the föreenade Niederlanden för 
thdenföra/ ,igh ingalunda baswerwelat inmänaia • Thet 
'nedh Konungen aff Franckrijke fömyade Förbundet til 
then Westphaliste Fredens erhällande och thetTydsteRij' 
htz Ktcrheet eendast lämpadt, och nu til at stilla samme 
Obrligh /sampt förekomma all annan kringftäkande orolig-
httt/iine Sänningebudh til the strijdande Pattcrnc/affärda/ 

iMom Hans Kongl. May.', wälmeentc ochowäl-
 ̂biidet handling ceit godh och (2fet Frcdh ä nyo stifftas/ och 

Sffhritttn l̂ lligwt.ifwäiwas kunde,so,nelliest bee-
I ̂  ̂formedelst sädan inbördes oeniabeet och 

^^^^ens inbryrande/tordehängia öfwer 
cÄEl, Wy ingalunda twiste thet GUdh ett 

 ̂ kätträdigt vpsäht jw med lycka och wäl-
MÄ1' "'̂ Udts warder, sä Tacke Hans Kongl. May!« 
'̂F^äMMrthenhöga wärdnadhoch omsorgh 

an/ckÄ- Kongl. May:,« för Fäderneslandsens bästa och . 
balft och burit hafwer/och förtro i 

BnnÄ Kongl. May:., än 
ßtßrftilr̂  ĉ tct thes »vaanligc och högtprijstiqe 

?,cfö ocb anställa/sä ot Rijket knndebiifM» 

»EHBHFÄ sspss 
«mlwnbpgo/ vthan tll förstärckoinq aff «SSJ Ä£f 

touimmtic fiiijg och ittrttiicR/iyrüt tmi,?ffÄlKL 

° AdelenS 



SÄssssa 

aJl ,twdl tfl 'wgotansemligit för-
rÄ^Sll?ub6ci,fflpct "ch Adclen at aUc mißbruuk 
Ltnmln. Nmnpn astSätherstcr/sampt Rä och Röör 
m1nH,>niv;»7I!!,eSa«^ch163 8 ähr6 Thcilde Placac NM' 

ffiüffirf/ och at inga förswarskarlar, 
SS KSSS*1 bton fnw cm «ffOst wara 

»d-n plvi,|u cm sanfärdig Lista pä 
- attck etternäaon som 
f;!̂  Jjjt adeligit Frälse dr/md (ig vnder Zianipn uff Berat 

ÄSerÄ"ÄS:SS: 
talé lcwgderneat vnderteckna och themsricktiahcct tber mch 

é«ÄÄ-ÄÄfaS |Än«ra? 
BähmanShället äre vndergifne wele och (fclc r/r ,h 

ÄäÄÄsEBSriH ÄfÄ^Slss 
Ehrone 

Cfitöitf fäitipf Skatte i bemälte Landzohrter / bndnaä sam
ma Willkohr medb vthstrifning öftrer hela Rijket / then, i 
Hauanv allena vndantagne/soin i förre tijder «Zrdclesaf. 

tör >>g hastva betingat. Hwab nu tben andra bielpcn 
affMcdel anlanaar/ hwtlkm Htinö Kongl. May:.- Ofj före-
Hält haswerat ofwerläggia , sä taeke Hans Kongl. May:>« 
Wh vnderdanigstso«. Sielff ieke hafwer welat thet lastm 
Milte komina heel och bällcn pä then fattige och oförmögne, 
^han heller til then, fördelas som mehra förrädh och ckiibne 
r̂ Ä^6"1?  ̂Och emedan the aff Ost, hwilke vthi 
lh^Wi f ! ,nilu t̂c Skattningen pläga undergå/ gifwa 

 ̂̂ thffilliae och vthiförrigeTijder bewiliiadchiel-
c vth i icke förmämdes at taga ost meer öfwer/och 

kiidl' deels ast mifjwärt och befah. 
^cdyvrthd/ dcels affinfallne hinder i handel och wandcl 

assOst komne/Tby bafwe 
2SÄZ lmmiirta t(xt båstaMsammafle och 
gmgaftc/atftprcha och ödmtukeligast bedia Hanö Konal. 
ffeSt trohe-toch 
ita&jte,»!« e°n°Z 

faai l̂dzsptllan/lata 16sSährsRi?kz. 
uJ/clctlfö 1  r !.nr l )M st' l tomligm wärekstÄ-
Snn och nff/JÄ w?c f

e
cl1?dnb/ <cetallenast här i Rijket, 

SÄÄSTÄIIB 
ditamentornOobi» är stadgat, Cch til Me ther aff for 

medelst 



medelst samma Urs Beflnt stadM/mä sammaledes effter 
orden och thes klara förstånd nä sin fiillbordan. Och ändock 
Wij förmod.!/ ther thetta säledeS bltswereffterkommit och 
stältiwärcket/som Wijmisiuteoch söraffstede/at thet effter-
tommas ffallthct Hans Kongl. May:« thä wisierligm icke 
ringa hielp od) vi,dcrstödh finnandes warder/lijkwäl i fall 

til HanS Kongl. May:tz och Crononcs ticnsi och nödh-
toi'tj t icke ftnUv' giöra ttlsyllcst/ och HmS Kongl. May-« thä 
något wijdarepä ca allmännRijkzdag aff Ofj fodrandeS 
tvordo/få criännc Wij ofj änthä ffyllige at gä HanS Kongl. 
May-«vnderdänlgst tilhanda med alt thet Wij kunna och 
sörmä; hällandes Oß bäde plichtige och willige/ther nogon 
nödh äkominc ocksä omttängia ffnlle/Lijffoch Blod / sampt 
alt thet Wij ägha och i Wär mackt är/ för HanS Kongl. 
May:>, och zäderneSlandet at vpsiwia och hafwa ofpart. 
Nu at Wij thctta förestrefne således hasiva godh funnit/ 
samtyckt och flutit/ och wele at aff Ofj och wäre hemma 
stadde Medhbröder/sä ork Efftcrkommande stal tryggeligen 
ochobrähligmhällitoch effterkomipit warda, Thy hastve 
Wij effterffrestteGtvergeS RijkcS Anekle Drottning/Rädh 
och Ständer pä Wäre och the andrcö Wägnar/theaa medh 
egnehändervnderffrifwit/ ochwitterligen lätit fättia Wäre 
egne/fä ock Wäre Glad; och Härad; Insegel här nedan fö
re,som ffedde i Stockholm dm Adertonde dag i Decembri» 
Mämdh Ähr effter Christi Börd/Ctt Tusend/ Sexhundra
de pä thet Siuttijonde och Andra. « 

Tryckt hvoS Nicl»s Waiikijff/ Kongl. Beoktr. 

Kongl. Mapst:' 

örstkrm^/ 
Gtfwen samptltqe Rljkzens Ständer pö 

Rtjtzdagen t Stockholm then 18 De-
cembris Anno 167». 

Stockholm/ 


