
kublicirct tll Höchstg^. Hhrcr Kölllgl. Mayst. 
provinr? dcs Hcrpogthunibs Lhstt»/ unp dciic» 
taruntcr hchörigm Städt-uud Zlatoi / pcn 9. l e-
brvsri)» ^NIX»I66Z. 

^  ^  ̂  ^  i j j t ^  t . »  ^  ^  ̂  ^  B  - >  ^ .  ' i  ^  ^  s  ̂  ̂  ̂  ^  ^  i  ̂  ^  G  

s(i l^n6r!) euw ek/l -t 5^ 

s tt»4^.Z:, AU? . .. .,/. 
^NA 

Gwerigeg Bijkeö Gtänders 

a<f them enheWgöm 
glordcs/ Pä tycn alllttcin,ci>'l>k;dagt)/ 

^ »I hollZ t 8tockkolm dtl? 27- ^u?ulii, 
Ahr.664. 



M'>a'm<d»G>!d;Na0t/Swc. 
riacs / ^'öthcs och MnttS Drott, 
nmak/Steorfurstmna til ̂ lnlandb^yer 

" indk / Lli^and!)/^!art!tN/?»rei)s 
tlginnavtklSkum/^stl Casmbm ocbWen-
>mn / Vclirdcn/Stt t s. Inacrinanl.wdh oci, 

Sa ocheffm,krcg>>e «wcr>^ .^S ^ ̂  . 

WSMÄN 

NMmächngade ochförsambladcwaiil ^ ^ 
ochdknas soinkcinma äre / wa^nm wcrln li^tt ar 
svmdcnStonnäckt>asic/.^ö^bornc " .. 
/->er L ̂  u. SwcnqcS /tz^lvthcs och Wtiidco ̂ onim^' 
ech Arffxrstc / Stoorsm Nc r.l ̂ .nland/Htrnqdmw Ska-

^ 'Mem lBeyern / til lc^ 
we och Bergen ̂ >ertlgd / zc. Ät^r worden sororjatadiv aff 
vogdwlcktlqe st'M/ ccnkanncrltqfii deilne tndz wldtvt!). 
seende wilkor och beskaffenkeet smninankatta RlstsitNs 
Ständer/lärandes dem underrätta/ om det jom kar,wara/ 
sedan dhcn sidstcRljkzdagen därhöly Ahr isso. vchi?>cqe-

A »l mcntz 



Mtntt Sakerne /badein-och vtkoin Rnket/ föresallit och 
s>-llcr-r i Dl>etzl>ikc?^i>kze»g Ständer oppenbarar och 
föreställ närrvarande^adernesLandzens Tilständk/och 
gifwit dNem nägdre dar aff härrörande anlagne älirmder 
til öfiverläggia/ sa och dheres mogne Jxädö och trogne 
Hielv / där öfirer / anmodar och begarar/ Kongl. Manst-
ochRnkcttll«äkcr>)ttt /fronimaockwälfardlii Hwar» 
före hafwe samptlighe Riikzens Ständer, effter dkereS 
plicht / mioot Hans Kongl. Manst. och,^ädn nesLandet/ 
körsambligen sigli pä sarran Dagk mflinmt/ Hans Kongl. 
M.v glorde prnpolirion ankart/tagit ideranckiande/ fi>>-
tiqs öfwerlagt / och pä stdstonne fr»willigr/ ofwcr ddcr ene 
och dketandre/sigkföretnat/ sammansatt/ sä och alt belef-
wat och siulit som follier: 

Säsoin Hans Kongl. M."effter längdmhaf-
lver Ost aff näriralirande Jiiikzsens Ständer lätit för-
ständiga / dnriiledes Mndh tken Alzmächtigste hastrer be-
hagkat conlinuer, inedh dkesi Mndomliake Bijsländ och 
Välsignelse/ vtl»Hans Kongl. Man.-? Regemente / at 
icke allenast dhetz för>re deannnelse och ingängh/ är w?rde» 
belnckialigat medd en ätirdar och ewighwatn ande?ioo och 
Wanskap/ medt, värste dehlen aff dhest Naöoer/ rrlian c ch 
at där pa sedermn e >ir sölgt/ ddkt Tzaren aff Ko»", 
somanwidksörrigeRlikzdagl'/ allcna ffodh mcdli Wart 
käre Fät erneslandb vtM een Zi>ap»tkiri>la / är >anmialc 
des wordni bracht och »Kii^cr^k r>len eirärldeli^d I"ed>'/ 
««f er som dkmcch irardt den u. 1»ni> )chr >«6>. n ästat/ rw 
>ekt lanqldäreftrcr medliwaknligelolcnnircicr. adegg» 
s»>or/ bekräftat och deiworen. Och etmr» N'äl sederi»e 
re vä den 5iulcK»n'ltiske nidan nägkre irrnuzar förel>^'!' 
ährc/hwarföre Hans Kongl. Mayst. är »vorden forcr^' 

kadhäter widh PlnS een Aränye medh samma 
Naboo anställa läta/kwukenliikwäl icke alldeles dafwer 
kuniiataUeDvlstlgheerer flätta/saäre/icke deste nnttdre/ 
bägqc s>>dors Lommillsricr / ined!) Wanskap atlmildk. 

rit: >,lrsa l'afwer Kongl. Manst.niedh icke mindre hög-
berömligd .^örsorgk wclat dbesiliikes förnna cch än nrter-
ligare dcfäna dde^örbnadl)/ och dhet förtroende/ som 
Swcngcs Clirono/ medliandre eoicnl-icrhafft hafwcr/ 
"akannerliacn Zranckri>ke / sä som Kongl. Man:» och 
^u>tz>cns tö» nänme Bundzförwant/ och sannnaletcö Ko-
nungcn i England», /och Konungen > Pählandt?/ medt, an-
lccnuqc l czzrioncrdclökl/ och 7>zQ-icr öfwer Wänstav 

defoi di ande/ emellan Kongl.Manst. 
^itnemjlnlil: Mkdl?Danmark ochLencrsI 8raiern<^-, 
^ ^"'/ffrerleiivat/ Keysaren/ genom Kongl. Man.» 

^'^börligc» anmodat om Lakntagmnacn/ 
^ <nske >'rovincicrne/ til Kwlltkt lian 0NlsldI'tr 

oc1i t!,e>i sa>nnic / vtw alle Ronierste 
nalN'c?dro /vthan någons cmoot 

- e 'Il ̂  ^-^priliz sldstlcdiie/fnlcnniicrfortsatt. Hwil-
Manft. kaswer Osi/ medl? mebre/ sc m 

?'!^.^'"^lat /förelnppit ocl'>t.ttäl,r/ Hans 
w^l-andl, til hedker/ slprckio cch 

^ .^^"tcrne/ widli allmanne Mörliet/ 
e / ,voro försambladde / 

d a ! w ^ ^ ^ > I k a  m ä t t o  /  Os; >Nädcr/ 
^ ^'lusens^nrnkes Tiljländh och 

> l>o. dt tonnna. c... 

<>.>a, a och 3- IaV? Medklcker.nga 
^  g i r  o c h  ^ . » o s l  /  h u l  u l e d e s  o f i v e r  > > a n s  

A "I Kongl. 



Kongl. M.y Person/dhesieclucztion och nnderwMilina/ 
til Fadcrneslandsiens fromma och Glädik/ ecn mnckec 
wat fattat förordning är anstält och gicrd / ar W» medl, 
ftiahl/och rthanna.pt tirifwel kiinne källa Ost föl s kra 
de/ genom Gndz nätlghe Bijstaadh och Wälsignelse / em 
Hans Konal. M:» höge Per/öns sörkoffring och tiltaaan-
de vthi all,- Kongl. Dygder / »aimväl fälunda alt fram-
geentoch ofeelbahrt formera a-s Hans Kongl. Manst. crr 
Chrtsteltgit/ rar.w,st/ och ln.f/aligr Re,gement.' / sa.nvt 
förOsi/m.dhhelc ^i>k,t/,cii mildh och wälbewagen >^f-
werhect/ fom W>> och där lämpte önlk/ ^ians Keiial. 
Manst. cn lanqh och roligh Ålder/ bestandigh/»clsia och 
wälmago / iamvlmicken«iklffb.gärlighK.'ngl^hWäl 
gcknah och proipcrner. Där hoos är O?; och fast kckr til 
förfvöria/ at d,n rene yz»."j 0rdz Lära och ^-i.-ion mioot 
d!'e anstör.i loin 1'atina >nnts tvehlar dhen samme in ont 
Rilket och Zäderneslandet na.,o» sal,ra ämbna/ vä alle 
giörlighe wagkar ar worden handhaffd och bffortradr: 
icem. af ecti fönvaltmldc 
lovv^ är stnrckt. .^»tziens Krnazmacht/ til Landoch 
SiöS/ effter Ri»kzstns »v. lkor och a» mönelighttl i bästu 
martonsorsor^toch bestäm,at/ ItickochOrdningh/vll" 
alle publi^ue-Wtrkz fort»ätt,ande och förrättande/medh 
sti,t effmtrachrat/ Rnkzscns Drerstel cch inkomst/ "l 
ddesi nödige rarsrver/ialcdes anlagt ar sa iräl !>i.>kcr,.är 
här til worden hellen widh macht/och förnoater/seni ocb 
een an emligh 5umm-. aff Chronans Giäldh/ asta^dt. 
Vwarsore baswe W>, högh Orsaak / at srögda Oft oftver 
ddni Lnckliqd.et / som W« sörnnnn,,/Konal. Manst. cch 
Warr käre ^ äternesland / wara/ >ä vth son, mriit.o >re-
dcrfahre,,/ hediandes G«dh dkei, ^öghsteemwutarebt' 
"andi cheetdärvthi/ochtackandes^oilom/ fördhesi hs 
'v,,ste.^ädh,/ besnnnerligen / at haii haftrer lätane wat-

fatta^ 

fattade Rädh och Handlingar/ medh hugncl.ge Uthsiagh 
wälsianadt och befrämjat/förlänt Hans Kon.,l- >1.1 >. 
Fredh cch Rooligheet medhallcVrhländitc / 
grannar och ^stabcer/ bi>behol>it gcdh eenigbeet, lain^ 
drächt och förtroende ibland alle AnkMeS länder echIw 
bnggiare / affwändt cch förhindrat all am e Ik> c b. 
o c h f ö r d ä r f f / u n d t o c h c f f r e r l a n t a l l e  K o n g l . l > e g n e  
Undcrjäter / hwar eftrer sin andehl och ^ 
heet/ at innta dhes gcdha / och forljarrm c h»s - >ahi i .v 
mhi ett Gudh behaqcligit Lesiverne. Zordenftnl och.stm 
dn, Wi> / billigt / affalt dhetta fö> etalde / erkäima />,ns 
Kcnql. Manst. hafwaförestädt och fordtwaimdkt/ medh 
ekt strdeles högt cplnst/ och bepriisillgit Hörlrandh ocl, 
t^onäuiQc,,ämptt cn cförttnti» Ecrgfalldigheer ofn cr 
alle Händelsiers och tllfällens i acht tagande/ ,a och tast be-
rbmligh j,fwn' til Riikzsens och Fäderne? LandsienS Wal-
fardh/ Trngg och Säkerkeet; Alt dherföre hembar» 
Hans Kongl.Mayst.WttRnksiensStänder/em n»dcr-
dantgb Tacksänelse / cch wele all sädant / säfom n cgnc 
Ilndcrlätcr/medh all underdänigh ärvoeion cch ahrebö» 
diqhcct / weta til wnrda / lofwa / cch vthi ett tackfampr 
Hierta hälla sorwarat/ warai^es allt>»dh irrderrede/ar 
>u,dcrdänigft qa Ha»s Kcnqk Manst. til trcgen Handh/ 
medh Huldikap/ ^rcskap/ ,aniptall<pl>cht-Sknldighcet. 

11. 
(' cdan / all den sinndh F^anS Kongl. Mayst. 

/gifwa Os!affMksiens Ständer 
a> wldate til >arnmn„a / nägrc strdeles anlague ährender 
cch bc,n'arUghkcttr/ scn, för dbenne ti»dh snncs fcrdra til 

^ng^dccr/ cchallniänne Walfä^dh/ trogne 
^ . H^arfore hafive W» sörft och för all 

tmgh betrachtat/ huru höghnödigt dhet är/ Wär rätte 



ktlizlon, remhett/ läsom grunden til all annan lycksalig» 
heet/ ma cch här effter/och i tiikommande tnder förblifwa 
uiurt,-»' ock oanfächtat. Altderföre och effter dhct Wn/ 
fa»^ gärna forfahre/hiiruledes dhcOläqcnhecttr cchIrrm-
gar hwilkesomförärberördr/ sedan sörrige Rntjdagh/ 
hafwer sig länt märckia vthi WarChristeligeKclixioncch 
dhesiLahra/äreaffHansKonal.Mayst. medh losiige nx-
del - aybogde och förekonine: Tn silire och beleswe Wi> här 
medh/atdher som Hans Kongl. Mayst. i dheffe nastsör-
lcdne Ährcii / effrcrsidsthcldnc Riikzdagh/ hafwer lät>t 
publice» och vthg»j/dhm osorsalskade Ewangeliske Lähran 
tilstnrckio/ sakerheet och Hägn/ dher börsa cföranderll' 
ge» / ochnoaaeffmsollias/ och handhaswas /atdhen som 
däreinocr förbrntcr/ ha» trari sighHögh eller Lägh/ An- > 
deli.ch eller Weridjligh/ mcrirerzr siraftas/ ickc allena som 
en Kättare/vtbanoai/ >om denallmänne Roosoch Sä-
kerheerensFörstörareoch Förwu-rare/sampt conlcc>>.cn. 
'cr. billigt/nuderkastas dhet Straff/som athltillige / ba-
dhe i sörrige och närniare tndher vthgangne Rnkzens och 
Ständer nes Be,luth och Lagha stadgar/ iäsom i sn»' 
nerheet/ Ubi^U o,nc,l>um. aft Mr is?,, och ticlizinn» 
Stadgar aff Or,bro/abr ,6,7. Sä och Kcngl.Man^ Her 
faders/Glorwnrdigsti äminnel»»/Stadga aftÄhr >»sk-
lamwäl och hrradh Hans Kongl. Manst. isai. och 
grundandes siqh pä »öretalde Ällinäiine R»ksiens/ Kc>>-

wa>»»drk/angämde Stadgar/ anbesallot hastver/ 
ar oblerve»»tch lacht ta>'asböra/ KswerfLdane haswe 
sörordnat0ch»od>gtpröswat/rffterscmW>ioch/ rä dhct 
mgni mätuiiiiaÄtbara »ägo» cwettenheet / aff >äda»t 
vthaa»»<i'tSkriffter/hälle radeligit atdh,.M cniligcrc' 
l>l'amma»/ och ä» timmas / A»kstens ^nbnggiare til 
rärtelst och estrenilgd. Dher hoos effer W>> och betrach-
te huru effti-ttänckeligit och fahrligit dhct är/atafflt"^c« 

rande 

rande Ungdom / dhc som Il.-olozic». medh dhet opiarh 
darlaltfinmaeentatvthärda/ rrac.^, pa sai.aneUln. 
v«7rs,relcrsm tljdd tll största delen cmpl^cra/ hwil.e ute 
allenast Misjlänckte for nagcn tvillarclic waratuniic/ v 
than ochalldeeles aff ecn karterijk kci,K>on. cch >alunda 
widh dheres hemkomst > Länder antiiigen tadUige n»v,. 
kcier aff sigh Nlärckla läta / eller och wäl a l. cles ar icke o-
gilla och adliorrcra WärcWedtrsakarcs wlllfal elsel / solar-
gandes där medh lnangen/serdelee den/soni 'cke 'a al untal 
kan wara /! dhek^ciiLion, och insmnsiantdc5l^ttl.etccn 
skadeltgh Smlrdcqh. Altdcrfdrc nmlcWliradWanipt 
wara/ ochdäronl Kon^i.Manst.u!lderd^»u^jsbcl.it/ at 
här effter dhen 8tucjiolu8 l!ico!c>K'sc, som annnaen l dhet 
förrast^h forseer/ athan pa sadanc^rter / s^ln fordcmclr 
är/lanqesiqh oppehäller/ nöqre ttuäicr dar at.traäei-^. 
eUer och hemkonl»nmldcs»ilsket/ ben»nles och lnedh Wlt-
ncn öfwertyaeei at ey wara i Wär rätta och rema 

stadlqh och mcorrupl / dhe»l ma staNas för rätta/ och 
tftter föreqänqen nogaransatnlnq/och öfwn tngmzde/ ja 
och päfölqd lc^qhl»^h Domb / t»l samma straff wara jknl^ 
d»Hh/som här ttlforende om^urbatorikuz förmä 
lcs; Dl>es;ltstes dUfivc aUe andre äthwarnade / at 
jamnda förhäUa/ som^cliAions.Stadqanhwar ocd een 
Mblllder / wldh dhet Straffnl qörande/fom dar lförnmh» 
!tS. Dar ochnäqon aff Nldderftap och Adel / som ,u, 
s lvuzli^hari Swen^ewimnlthafwer / och affee»; 
rent!<c!iAlvnar/smeBarndhepUjkes» cen annan 
on/an dhenreene oförfalskade War rätta KeliKion, lätt 
opfddha/ da stole sädane Barn förlohra dar medh ,u» 

v,kau8 / och des; sörvthan / lnqcnTjänst l?^nktt ku,n,a be-
Nadha/.^wllkctsiq!)aUena exrcnc!er.,r ni foU»ande tljder/ 
oä)darcftrerdör olzlerverar hufwa. Des;ll»kee stme 
och dhet Mtet Lxcrcttium pudllcum eUcr privatum NilateS 

B wtdare 



witarc/än i^cli^ion^Stadganförniählcs/ochformodc 
dbctHans Kongl,Manst.-»-cmion här ofwcrwcdcrbö' 
randc alfw,wllgcn iniun^cr!»'. 

li r. 

Dhcr hoos/s.istnn näst keliAanz Säkcrhcctcit/ 
ocb dbcn sörsorgk dbcr iridt? tvara bör/ Hans Kongl. 
Manst. och Rnkct bögcligcn är anlagit/ dlictinan iFrtdz-
kildksäförsoricr alt dhct/ somländcrFädcrncslandct til 
F önw,v och Wärn/al dhet/ifall, aff »ödh och sicndlig, 
>>cct/är bcrcdt til dbct >c»i dbcst Säkcrbcctkan bcsasta cch 
sattia i gctt tilstäildb i Hwarsorc W>> Ji»k>'cns Sländcr 
wal bcsui»e/athw»U' ^iinlcn til Landz anlangar/ cn an< 
nar möncligir wara kan/ än dbct >n affoirigc fwärcKrlgb/ 
Landz Rcgcmcntcri»c/ änmnckit ärcfÄ swagadhc / faioin 
och at dagcligcn niyckit affgar; DnhahrcAu dbcr til 
ciitcbl at crsärtia/bcwilliat/ochbärmcdh brwillic tircn 
>lk Dthsknffnmgar/ affhwilkc dhcn sörrc skaj kollas tilkoin 
mandc Mr oin Höstcn/ och dbcnsciurrc tw Äbr dbcr cfttcr/ 
ncmbl. Mr ,66'. bcggc dhcssc pä sätt och wi,s/scm Äbr >o<5». 

stcddc/sa ataffSkattc - och Cbrcucftriswcs bwar tnon-
dc/cch aff.^rclstt/dhcr cmoot/hwar tnignr.dc/ dhcr wa-
r> s>gb »i-cllcrvtbcm Friibccn Mnlm/ dochvthom 
och Rörbclägnc/ingeundanragaiidtS/Mkbrän dbc smä 
Hcnnnancllcr Torp/ fom ofkattlagdc ärc/ >ämwäl chc 
Gärdar/ foin til Adclcns mjknltc Zickiarc / för dbcrcs an, 
trn för giordc/cllcr än giörandc T>änstcr/äbrc förläntc/ 
dbccwarisigbaldbc nclfwr dbcm bcsittic clln' ickc/fanipt 
och dl» foni ärc ötc / cllcr pä Hriikcct optaqnc. I dbcssc 
l.ltbstr>ffn>ngar räknas hcclc och hallivc Hcninian li>kc/ 
mm ncrduig^och rmgarc/ tw cnioot cn/churu snnioch rm 
ga skattlagdc dbc och wara knnnc. Och cmädai»/ pä man 
geOrlcrmnckttbcfwärUgit för Landtt falla wchat anstat' 

fa dogligit Manskap/dn baftrcr Hans Kongl. Manff. Ost 
iNädcr/dhctwilkorctförundt/at widb cm.'uc st>!^un 
gmDcnningarförKnechtmgnwas nia >a ic^a c,i c. cr 
annan Landzort/ dhclwardlrtNmadaudcs cä>cbl> c>n 
an.ök.andcsboos Kongl. M." Vthstrnn.ngz 
c , - ,  o ch  s t a l / w i d b  v t b l k r i f f n m a z l n snnngm,  O>-  k n i i g e i ,  
antcn nans Kongl.Manst. Pcnniiigar ^ 
wg/ dä och bör tagas >acbt/ ac aff ^orcml c<5 .attc och 
Cbronc gifwcs Znra och cn halff Dalcr^olnvn^.mm -
för m Kncchr / Mm aff Zralstc/ Nnc Mancr ̂ olswcr 
Mnnt/för hwar Gärdh ochHcmman iRoran/och at !am-
mc Pmnmgar nl mtct annat wardcanlagdcannl^l>u-
ti-n,fdrstärck>i>>iqk hclc och balswt/somnu ar bcrördt lg-
karäknadc/mänhäldingz cllcr rmgarc Skattlagdc/ rw 
cmovtctt/vth,Pcninngcglfftm. Här brcdc widh mastc 
ochdkttoblcrvcr-iz/ atäiidoch/ hwarkcn I dhcttc cllcr pä 
'.'lbr »ägon vth stnsningb skccr/ sa skolc li>kwäl mgc 
^oösdrifwarc tilftädias sigl) oppcballa ä Landct cllcr i 
Städcrnc/vtba» allcdhc soin ickcarci wärckligc?ic»ftcr/ 
^ldclens förswars Karlar cffrcr?rivil?zi-rnc allcnast nn-
dantagnc / skolc anammas vlhi Ckronans Tiänst / och 
nollas Nclffstrcffnc/dkcr öfwcr Wcdcrbörandc mckstc kas 
wanvgaopsicht ochransakinngb. Wnbtwillicoch bär 
wcdb/ at dhcr cmoot all förmodan/ Rnkcr räkadc iimai, 
dhmc Ahrm i Fm,d/ dämagc dhcssc VtbM >ffn>ngar sä-
lundaamicipcr.,,, at dbn bcggccllkrtntbrrcknworoholdi 
nc / da dhcnförstcstrar lbcgnniiklscn aff Sonnnarcn >6Ss. 
och dbm andrk .'lhrctdär cffrcr mä anftSllas och sattias , 
Wcrckct. Sa ,näste och i sädant fall Vlbsknffnm-
gm skcc och cfftcckonnnas, stclfwc Manskapct, och cn i 
Pm >lngar/dbcr iom Kongl. Manst. dbcr lälcdcs nödigt 
finncr. I «kanc och Blckmqcn/n clcW» affAdclcnrich, 
tigthvllaWart^ncchtctahl/ twä Kncchm aff ccn.^äst/ 
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ochddetaltframqeent/dochdhctta Blunda förstäcndcS/at 
salängcdheiiKncchtciisomvthglfwcs/ar t Ticnstcn/ ma 
ickc någon widarc fordras. Män Skatte och Cl)»'»e/ 
fonl Kncchtcr böra vthgöra / vndcrgä Vrhski lffningh pä 
lnka wtlkor/ fom öfwcr hcclcRnkct Itccr/ ochsörbcrördt 
är. DcsUiikesi Hallandh/hollcs lntamcthHrclsikt/som i 
Stäne/doch fä atcioncrzl^e/ kiöptc och sörpantadc God; 
dar fammastädes / bliswawidh dbktcc>n!szUck/sc»n i Hc» 
nes Kongl. Man". Dlottnmgh (.kellin? ti>dh/ medh 
dhcm oprättat ahr. Vthi Bahuuslähn vlh.zörcs Ba>; 
num/ och icke Kncchtcr. 

IV. 
5>ch s«j»'o«n Hans Hong>. Glänst, en inmdrc 

macht / än i dkct förre / åligger ar dhcsj actcnlio,, jäniwal 
til Siös wäl är förledd/hwarfore/til Siepzfoikz a!>staf-
fande / lofwe W» aff Aldderskaoer och Menige Allmcgx/ 
at ha»a richtigr oä, oaffforrar Warr vräin^.cBäizm.inS 
tahl. Och cmedhan aff Attderskapct ochAdelcn/ 
Z^ongl.M.? nädighc bchaghdlicr i »ac>t »afire / at alt 
Hrcliie här cfftcr inä blifwa l«ka giordt vtt,, BäpmanS 
doldct/ och dhet fälunda/ ar iniwm Räa och röör aff 
tolff Gärdar/ och vthom aff orka giswcs cn Bänina». 
Dn odli^cre Wi> O6 dherta fäanida richklgt at 
ltcs-. alt sramgccuf oförandcrligcn. W„ aff 
gcrskapct/ wclcochstädsc!>afwa Wärto^i».>"c'^>' 
mans tahlferdigt ochwldkbandcn. Ellicstbetrachtc 
a^ R>»tz»en? Ständer och där hoos- dhe:> affgäiv?b/ >o>" 
widh R>>k;jc>wHlorra/ dhen doch är »nförnckmdchl ast 
d!x»! stnrckia lkcdd är/idhci»äskf^,q»fNkAhrctt/ och o^ 
böfwcrnödwä.idigtcrsättiastil R»kz>ens Trngabcct ow 
Zöriwar a>,dk alic Händclscr- Hwarforc Kongl. M> 
och ar irordm föroi > atadh Ok e» >ä «r,chtigd Ä>ltzfe>w.<^ 
dägcichcetat för Ögonen ställa lata: HherföreV<^ 

Wij i betrachtande där aff/ Uom och andre Ritk?sms^rf 
wer/sffee!l flifwillte/ ecd idm undcrdan^c 
akfadanf i.kc martc lända O'! /hwarkcn im eller framdclcs 
til sörsäagh stläackt ecn sådan Hiclplom köllicr. 
W>> affRlddcrlkaperochAdclcn/vtblof>vcvl.,> ckk»o> alr 
Ecn Dalcr Sölsacr MnntaffhwarVkattlagd dccl Gard/ 
tw»alfwc och fn> a ^icrdcdcls cmootcc» liccl< om m 
landh ctt gtärdc Mantahl cmoot ccn hccl Gärd har i ̂wc> 
rigcdcräknadt/ sä och /dcstvthan halftparrcn cmoot dbct/ 
som Skatrc och Lbrono diicr tilvthgior/ SätcgärdaiV 
Raa och röör / sainpt ödcS Hcmman undantagandcö, och 
sönncdlinHarnc cfstel' proportionen achtade. lvldn 
RiddcrlkavctochAdclcn/affSkane/Hallandh/ BIcluigc 
och BMmsLähn bcwulicr dbct sainmc/affdkcm tllhorige 
cllcr wrundkc Böndcr / doch sörbchaldnc Säthcgärdar 
ochWckcdagzBöidcrnc/och stolc/i dkct Mlgc/lngc Godz/ 
dbc ware stqh uiidcr Lalm-cllcr ^»okli-I Rätt/cliwarcft 
dbc och arc dclägnc/cllcr och aff liwcm tbc hälst bcsitNaS/ 
ärtlsttcllcr O5räls,c/ sä wal som Enckiors och oinnndige 
Barns / ,ckc hcllcr Adclcns Bclirntes sörländtc Godz 
och Gärdar warakär »frän fri>kalladc. W>>affPrtstcr» 
ik^prt/ och wahrandc/ >a i Städcrnc son: ä Lan
det / dcwillic iliwcrdanlgst/ aff dwart scrtiic snrc dcbollit 
HcclqiardzManrahl/trc Da!c> SölfwirMynr ährligcni 
for ahr och >66c>. Wn aff Borgcrffapcr samtrcfx 
godbwlllcligmatvkgöraaffhwarStatkpa näst bcmcltc 
tw ahr / >a myckct /som dhcn ofivcrantwardacc mi,c-
H.Ulcr. Wl, affMmtgcAllmoqm/tilsävc härmcdhvlht 
lnkaundcrdanigdcct/ at wilia vtbgöra aff 1'warthcclt 
Ska kr - och Ch^mic Mantakl/ rätnandcs kwä halswc och 
»ma Ncrdrdcls cmovs ctt kcclt/ ScrMai tcr licliwcrMvrt/ 
vm> c?t wr alt. Och pädlma» tdcnncW<ir ftiiwlMac 
v?aswamae:hallo sm tlchlig<cst«crkonist/ tahafwcWii 

B "t Ost 



Oklälcdes föreenat/ som Wil och nödlgtcrachte/ at 
Lantzhöffdingarnelilhollc Chrononcs Vcsallningzmän/ 
dhcstcPcnnmgar/mcobfcgb cchbc>kedelightet/sämpk v-
than widare bcjwär aff Förstlkpeiimngar/ skmnning eller 
annat sadant/widhKyndersimesso t>>dh nästkommande/ 
affWedcrbörandevpbära/ sä och at ^mmirzlitekct för» 
ordnorvihihwar ^ovincic twä eller thre wiste och säkre 
Mänaff dhesiMedel/ hwilke bcmelte Penningarvthaff 
Chronones OpbördzMän/ emoot Wederbörlige (Z^iic-
tenyer/ antage/ däoch sedan berörde ^mmi»lircc skal 
wara förplichtat / pä näste Rnkchagh, at göra dher söre/ 
för Riikzfens Ständer/reda och Räkenskap/ pä dhctdhe 
säledeSmägesee/om/och huru »»idadhcssc medel/til inge 
andre 7arfwer/wari sigh lomngar/ vnderholdh/ eller 
hwadh Nampn dhet hatwa kan/ vt han allena til dhenne 
N>'t0ch cxkr-or<jm-rie Skepchngningen/ äre wordne an-
wände. Och säsom dhenne fri>willigc förabringen / skeer 
affekt troget Hiertelagh emoot^ans Kongl. Mayst. ock 
Wärt käre Fädernesland», - Sä wele W>> och/ at dhen/ 
nu eller framdeles / som förr är berörbt / Osi icke vthi nä> 
gon mätto Ikal pr»,uäicer, /^>ch wara til förfangh. 

V. 
Wlj twifle och icke / dhet sä wäl Rcgtmml'b^ 

danislgh sielff/ somellitst älhskilligtbefwär/ hwilke ddeis 
framfarneäbrs widhlöfftige Kri>gh emoot mängemä^ 
t>geR»ktzenS Fiender, dhels Lanvzenswida belagmheet 
och is-rmedhrnderdollandeaff Kri>gzfclck/ <Zu->r»ilo»^^' 
Fästningar/ Skepiffotta/cch store vtb och Inr»kss bc-
kostntngar sicre/ tunne köroriaka Han» Kongl. M>wjr. 
noghsampt dristwande lkiähl/ot fodra SkänderneS 1,"' 
rädl, och Medhielp vthi ddeste fl widtvkhseevde t»dj wil-
tor/>om nu för Ögonen swaswa / som wii cch icke mu't^e 

sinne 

finne Wär plicht wara/HanS Kongl. Mayst. vthl alt möne. 
^g't/gri>pa under Armarne och mcdhRädh cch däch iökia 
til vnderstödia och wele/när cnndwiikrligeNöden fordrar/ 
niedhsielfioewercket vlhwl>sa/OtzaldclcödhcrtiI wara be
nägne/icke desto mindre emedan Ost icke är obekant dhct 
Hans Kongl. Mayst. haswer vthi ett nädlgr akänckiande/ 
som och bckicrtarhwad kostnadt/Last och olägcnhcck/dht 
förwcckneährens Fcigdhe/ näghreObrters mitzwärt och 
andreBeswär Undcrsäterne hafwe ttlsogat/sähaswe Wis 
vndcrdänigstaniökr/ at Hans Kongl. Mayst. inedan Rif-
kct anstär iFretl, och Rolighrck pa alle sijdor/ medh Rijk-
ImshärkilwanligeVthlkyIder/ hielpcr cch Renkor/bc-
wnnerligendliesom päRijkzdagen^nnc, >6^. mestcdcls 
nnncs oprcppade/ teckkes dhenne gängm läta sigh benöya/ 

° Kongl. Manst. Osi samptligeStänder haf-
m?/,. ä . lchogk>t cch vkhloswat/Iä wida Hane Kongl, 
en .,>,»"" "^^^lleFredl, och Rolighect/sampt icke off 

minan til Fiendligheet trängies och nödhtwingeS. 
V k. 

cmoot förmoda» hända/ dhet Hans 
Icr dl!c so,!! Rnttt/ an ten I dc, ta inncwahrandc/ el-

ä r e o c h  >66-. 
ketGi»dl'l.>iw,in^, "^''^toch twiingcn/ hwil-
W>. d? a affwändc/ sä loswc och tilsane 
^olck och Mcdkl k,,.' ^ Undsäitningy t-l 
Kncsla^ek / Kongl. Manst. och Fä-
s^. .Kri,qwihförandt/tffrer War 

Kc.nal Ma.,0 ^^^"'^partm cmoot dhet fom Hans 
H^clst/ vkhaffChrone 

ocv ^lauc tan erholla/ doch nicth dhet sörbcholdh/ ar 
där 



där Hans Kongl. Mayst. vthisairic oförmoteligeKrijgh/ 
wordeinweckladd/ ästvm pä dheMrm/ somosiranbt-
meltcZörährmghtilSklpzFlottanö rcrirril-mcm ärvkh-
lofwat/ och t dhcn 4. ?unUcn widaresörmähliö/ at dä/ 
hwath ther oppä kan wara opburit/skal räknas och kor, 
taS oppätmne tveniuzl Kriigchiclp,/ sä atbegge Hielpcr-
ne til Flottan och Kriigct ickc pä ett Mrtilsammans mäge 
vrhgöeas. Wi> aff Riddcrskapet och Adel / iEkäne/ 
Halland och Blekinge wcle/ickcmmdrcfinnos redcbogne 
och öfwerbödi^e at gä Hans Kongl. Mayst. til troghcn 
handa/ochpä sorcskrcffnc fall koma Hans kongl Manst. 
och Chronan til Hielp och Undflttiiingh pä Zolck och 
Manskap/ än R'dderskapet och Adelen här t Zwerige/ 
och sör dm stuldb l»ka proportion mcdk dhet samma vih» 
Knechtetahlet bewilli, och samtyckte. Män Bahuusläbn 
bllNvcrscm för dbetta widl? fitt Bätzmansbäldb. W» 
aff Prcstcrsf.ipet t,lsäye och/pä »adcnt fall/för Äbriös?. 
cm ladan Hiclp lom.Xnno.6^.v,h,Ri,kztagz Beslutetaff 
Ostblrffbewilliatochsamtyktvndantaganrcsvndcrbolt; 
Spanncmalm / dwilkcn dmftä förbcbollt-. Do» tär 
,ähända kan/otW»/f°r mfaliandc Mistwärt/ pä sombl. 
Lantjorrer/ickesormäatvlbgära Epannemäbl/ Ost dä 
mä mkcrlätas/aterläggia/therföre Penning.,r^a - Da-
lerSöltwerMnntTunnan- Eäochdbernäaot Krugd/ 
pä the förre twAdrm x^.och >6^6.insöllo W»-ctt te
st, mindre for tenn, Kriigzhit-p mäge förskonas lätandcS 
Hans Kongl. Ma> st. s,gv t jäder bmöna/ metddbkN 
Skcpchttlp/fom Wu oppä nästbcrördt Äl" / cffkcr dbcn 
4. ?una, liidelst/ hafN t vthlofu at och tilsagtt. W» oss 
?vrq<sst^pct loftve och tilsäne / at förvtban dbe andre 
Warcwbiagor / vudcrdan.gfi wela komma »anS^oygl. 
Manst.tilundsättnmgh nastWartPä/mi.int.bäld iluk'' 
?'^«i°n. som?iiddtrskap«t, Adelen och?iUmcg"i/M-td 
" 

sädanKrijgzhielp/ i Pmnlnger/pä twenne fölliandeÄH» 
rcn/som änno i66o.tGlöthcborgh/ aff Städernewardt 
bewilllat / ̂ uquarteringm tär under icke begriipm/ sa och 
medhsörbelioldh/at därKrijget inföllc för än dm bcwilZia-
deSkepShielpenworevthgifwen/ bemeItcSkcpsbic!p dä 
blifwcr vtbi Krjigshielpen affkortat/ säsom och om samma 
Krisgh för Mr i6<i7. ophörde / ellcr pä ert Alir giua, til 
ända/bemelre Kr»qzVitlp och icke mrhre/ än för ett Mr/ 
Städernc stal warda affordrak. W>> aff menige Allmo
ge/delefwe och samtycke/at ehuru wäl Wi»/«ansemde til 
WäreHemmawahrandtMedbbröder/ icke/för dlimne 
gäng»,,/kunne Ost vthläta til nägonwist kvenm-l Hielp/ 
icke deste mindre / sasoni Wär underdänigste plicht ass Ost 
fordrar/ tfall aff nödh/ at gä Hans Kongl.Mayst. och 
Fäderneslandet til handa / medh sädan Hielp/ som W>» 
»örmä at draga / och fahran synes fordra i Sä hafwc 
Wi»Ost miellan säledes afftalt/ at när Hans Kongl. 
Mayst.widh c ffl berörde Händelse/aff ett oundw»keligit 
^riigh/amom dhest Lomrnilsirier eller (»ouvcrncurcr och 
Landchöffdingar / warder Ost anmodandesomnagbon 

Hlklp t Zolck och Medel til dkestvchfö» ande/ 
^vi» däwele Ost medh dhem/ dber om/ widh ett sädant 
.X.lksmS Tilständh / förccna och sammavsättia. 

v > 1. 

och ^s^ / wc^r^"'''' ätb!k.ll >,bc sörc>!ä-

^ ^ faras 



faras gifivit öfwerdhcm Wärt bctänckiandt/ och finne 
fast rädcligit/ at dhe samme mage publicera och vtligä/ 
sedan dbc nu aldeles förferdigaize bliftve / besnnnerligen 
skatte Wu gott och nyttigt / at dhesse effterfölliandeför-
derligeu bringas i L.uset/ alle wcdcrbörandc til hörsam eff« 
ten ättclsc/ nembligcn / om keviiion, Stadgan / Förbndh 
emoot Dueller. Om Klädcdrachtcri Gmlccn / Om ̂ cei-
ler vthi Samgwemer för Riddcrskapet / Preftmie och 
Borgerskaper/ om Tienftefolck/ Skogz bärande Träs och 
Fogelikiurande säsom och Ordningar om Krogar och 
Gästgifweriien. 

Vlll. 

??ägre stnckcr vthi lultieia: wäsendct/hwllkt efftcr 
T>idcrncs föran lärande kunne fordra rcv>^cr->nci-.sä ock» 
XnrckioOcdnlngeuS forfatiandt/finne Wii nödigt ett wist 
Mblkott aft Wäre Medel ar commirrcr- til vtbarbeta 
och förferdiga til näste Ri>kzdagh/will Gudh / dä til sanit-
ltge?ink«ns Ständer dhe w»dare blifwa communiccr-. 
de/atemoottagas medd enbelligt gottfinnande och >?uth. 
SäsomWi» vnderdänigstoch bedie/ dbet Kongl. Mayst. 
täcktes i Nä der dhesse Werck befränua läta/ dber linder och 
en Ordninq om Zörnmndcrskapcr förstående»/ effter som 
Wu och önffc dber Hans Kongl. M.« behagade medh dhet 
förste som Ikee kan/R»kct mcd m vthförliqh Slörätt bene-
»iccr^. Handclen och k-sl-livn til understöd och förkofnng. 

I». 
Hwad 7?ntta och ?^rdehl vth» W«ttt käre 5^' 

dcrncslandb Wcrcl-ochLabn-BanckenSmrättandemedh 
sigd bringa kan/ när dhet näbr bbest rätte gängb och Z/or/ 
dbet kan nästan hwar man ögonstmligen röna och g>or u-
gcns»rnm,ma i Hwarförevthi ett B«»affskedhal 

gh« 

abeRiikscnS Ständer päsidstwäl mrvcrsiandne ^ 
Xnno >66c>sammc Nincwäscndc ccn^lcllgcn 
och höghnytilgt crkändt wordct. Och ändock . bcr n.!dl, 
sedcrmebrcnagre zkulcr>äre forclupue !a kuunc c >> -
wäl äunu b^was och V!bur wäqcn rönas/ bwin^c 
Ha--KongI.Mayft.afcnnad,.:d.v>. o>v!'cc! 
on..^>,kc>-cchdcs;tcogncUndlr!a.b.:rcsbaftac^ 
ickc bafwcr wclat vndcrlara > iudb >a, a: c m >>ll c .v > >' 
gar och inconvemcinicr at affftassa/ och v d! 
at sörcböyia o»asswäuda/padbctdc.la ^ u>cow.uc>. nnä 
sramgccnt vth. Wärl kärc Zädcrucslm.dh b.ibcl-a las 
och dbest Lreciir ftnrckias/ til bwllkcnändc yanS 
Mayst. vvpäWärt undcrdänigstc anbollandc ^ "er >cke 
allcnast db's: Konql. Stadga >x--..n.one» affdvcvrdl 
Lancen sörständnc Panter/och elt offentligu ^ 
fäkrtngcn aff dhe vll'> m>'ckcnbeet bär til ^ag>ytba>ffne 
^reäinv SedlerS inlösande angäcnde/ pu>' iccrn iarit / 
vlhanoch nadigft Ost loswat och til,agdt iädan Zorord. 
ning oni Banckcn» wldare virection och -ciminilir III»»., 
at göra läta sä at alle fli,ke orcdor/vtb> framtnden/dberigc. 
nom stuNc förekomma», Banckmwidv machthollas/oct» 
bwar och een om sin Egendom b/ dervtbt/ tilborligm sor-
säkrat wara kunde / ni bw.lken ända i fynnerbeet alle auren 
nu eller fraindele» dbervtb, warande ?ri>,> medel / ebwad 
Nödh och Trängmähl Hon» Kongl. Mayst. ochRnket/ 
widh bwariebanda Händelser och rilfällen/väkommaklin. 
ne / alti,dh för Hans Kongl. Mayst. och Cvronan ororde 
blifwa/ock, til thehnddtorffter ,cke anwändas Ikulle/eff. 
ter Hans Kongl. May.? Wär fordom Meruädigfte Ko -
nungz och Herre» Sahl. och Glorwm digst i ämmnelse för dcttaMne — 

sampt. 



sämprl. Mkzms Ständer effter Wär plicht och skyldlss, 
beetOfibesalla/och laga Krafft winna läla/ tfftersom 
W» dhm alld,l,s gitt,/ och sgdaitt alt til hörsamste rättel
se Otz stellandes warde. 

X 

Säk'»i vthi Wtire aff Stättdcnies (^cnerzl 
Beswär äkhskillige finnes'öfw,rhw,lt</förth,tta/?i>th 
effter ?i>th/sä wäl som och nu är mordetrelolvcr-r L>st til 
gott nöneochskiäligt Biiständh/ dhet Wi>medh ffyldigh 
vnderdäuigh wnrdnat erkänne/ och dhe nu allena beroo pä 
krecurion: Altsäoch pä dhet sädan, niätkk nää dbcraS 
lverckeligke ocd derömlighe inreniionj dy hafwer Hans 
Kongl. Mavst. pä Wärt vnderdänige anhollande/ O6 
nädigst förtröstat/dh,t hwar och een/ som pä Embetcs 
wägnar är skvldigh räckia Ofi banden til fullbordan aff 
sadane Förklaringar och keiolurioncr.ffal dhcr til wara 
törplicheat/vthanwidar, minciicori^ler och Skrifwklscr/ 
flmwäliKrafft aff dherte Riffzdagz Besiurh. 

Xt. 
Emedan ock Kongl. Mans» i??ädcrli.iswcr hr, 

hågat/ vthi ettstrdelesVtksk.itt ass Rutsens Ständer/ at 
proponer, läta nägrr Ri>k,t ang,lugn, äbrmder/ bwilkc 
äbre äelib«r?f,vh,/ ocb vtht,tt sknfft,lig't Sluth och b,« 
tänckiand, författad, och cc^ixc„db, wordn,i ?n w,' 
k D > samm, Radgaqb ock, Sluth /bär m,dv / än wiitare 
g>llatock,b,kräfftathaftv>»/.ild,l,s som wora db, >db,tt, 
>>'!enk,e Rukidagi ln^rumcnt insörd, oct, l>pr,ppadb,/lä 
at W>, til dbmi samm, Ost här medh förbind,/och bädbc 
m> ock ffamdel,s dhem w,l,/ som m Man/ tteträta och 
»andhafwa. v » ? 

X l l  

SäsomdhmKongl.Rcgtrlttgm/widhdMNtRttkV 
dagh/ äter fast wäl är bcsatt ochförsorgd / Hans Konq . 
Mayst. och ^lkct t>l BilständbochWal'artb ock -
g.crna önskc dhem alle sampt - och fimnerligen langwm w 
Hälsa / Sundheet och Walmägho: Ea mastc vyl. k 
wäl icke förqiäta dbet alle Menniskcor are cn nu > 
kastade/ effter son, »ästförlupne Äkrs noah-
sampt hafwcr vtbwilst/ dbet och hända kan cn 
fier, aff forbcrörd, Kongl. Mgeringh/ och dhc bogbe 
Ämbeten/ wardcr aft dhennc Werldm kallat/ och icke 
dtsttmindr, fädane Ti>d,r infalla klmde/at dben .iucdnas 
stcll, / timar/vibanlängt oppehäldh, bcsottias ^cr 
iom/dhtKvrhan/Rtgeinmiz bördan alltgdb stär vn^ c> U'c 
Bcswär/ at bon w>il behdfwer fin Man i Hwanorc 
bafwe W>> där widh Ofi wäl pänitnt / llwath iom > 
fldstc Riskzdagh är föraftskcdat / ar dhm äldste t colle-
8><> förträdar dhm Dödas Play ochDmft/män skatte 
l»kwäl mNödtorfft/Ost dh,r öfwn' ä nvo/ widk dh,tta 
tilfäUet/förckna/sälunda/atändochdhrt kan bas,ra sin, 
Bcswär mcdh fiqh / som nu är sdretaldl / dhet förberöt' 
de Regcrmgz Plan och Stelle / widh sädan händelie/ 
förblifwer näqon Didk „c,nc. och ickc be,ätteS / for 
än näst dher cfftcr fölliande Riikchaah - Sä skatte ^>1 
li>kwäl bast/ dhtt fdrberördhe v»ccc»n<le Stelle/ widh 
sielswe Rntidagher beiSttias / och dhet samma/ imcdler 
ti>dh / som för är berördt/bctlädes och sörwaltas aff dhm 
som äldst är i dbet cvile^jo. som under dhcn framled-
ncö -äminittsZtion och fönvaltande toncc-r. At Wis 
alt dhttke läktes/som föreffriswit stär / affkali/ bellu» 
tu / förrättat och giordt hafw,/ medh mhclligt Räth 

Ltt» och 




