
XI. 

Förer någon lfrän Bygden nägraDryc^ 

kcrchan stal giswa affLen Tunna Oöl z.örcSöIfwcrm>)nt/ 
Ecn Tunna Swaghööl i. öre/ EenTunna OölAnckia 5. 
öre/ Len Tunna GMööl 5 öre/ och för 6. Kannor Brän, 
newljn 4. öre Sölfivermyndt. 

Til ytterinehra wisto / är chetta mrdh Hans Kongl. 
My: wär allcrn»jpigsteKonungzochHcrrcs8ccrccochV^ 
vcrstrifft bekräfftadt. ^ctum Glöthcborg thcn 1 z. May/ 
^nno l65s» 

. >2<?. 

Sweriges Rijkeg Ständers 

W S S 5 V V T/ 

Ksm affrhcm möallesigm gisr-

des/ pä thcn allmcnne LWzdagb/som 

höltz i Götheborg theu 1. I^arcij Ähr 

Göthcborg/ 

Tryckt hoos Ainund Grefwe-
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AchcffttrffrefneGwe-

riges Rtjkco Vadh och 

Ständer/Grcfwar/Frchtrrar/Bt-
ssopar/Riddenlap och Adcl/ Präster
skap/ Krijgzbefutzl/ Borgerstap och menige 
Allmoge/ somtilthenneöswerstandne Rilk> 

bagh/ hafwe warit sammankallade och strsamblade/ sapäwZreegne 
^ ^ägnar/sotn och medh Zulmachter jorsedde/ isran warci Landzändeme 
hemma warandeMedbröder; Göre witterligie/huruiedesthenStoor-
wechtiBe Hdgborne Förste ochHcrre/ Herr Carl Gustaff Swcrt-
^ och Wändes Konung/ Stoorfdrsie til Finland/ Hcrtigh 

^k/E,iland/Carelen/Brthmen/V hrden/Stettin Pommern/ 
^.^'^^^bWenden/ ^urfle t«l Rhägen/ ^)erredfwer Inqermannc-

W slmar; Sä och PfilyGrefwe wedhRhein t Bcyeren/til 
w,s> Bergen ^)ertigh/zc. Kordo n war allemadigste/nu 

^ S.Uigh hoos Gudh/ochglorwärdigft < Sniinnelse/Konung 
bctrachlande affTtjdzenS Vestaffenheet/och DädernesLand-

^ ^'uple thesadrliaeocb wndt vtbseende Kritad/ som Rij-?tt är de', ^ lahrlige och wijdt vthjeende Kritgh/ son, Rij-
^ vthi/ ärwordenbcweekt och förorsakat/ak 

alle Ständer/ och genom sa ssrifft-som muntlig-
gio.d. And«wi!-nmg och oss »p. 

^ ̂  "55/ tä ftd.i. R.kzdaqh hd.tz/ vlhom Mk-S/ 
^ ^ ^ ^^^^"/Konungm och Keipublilzveri.efftcr lhman-

^ ^ wiiva tht/so>n^.S.K.May!V Wän. 
!cr I - ""^^rw l!>tkr funn« hittas och kallas/ thch Nytta och III. 
b.lm ^'^^wa ansedt/jSmwSl ihwadmättothe/som 

' . ^itnixr och wtderwättige siqh pikträngt/ 
..h.ra-VpMn.sgo., /samp. K M ̂  

b u r »  ^ 7  S k a d a  o c h  N a d e h l  t l l f o g a e /  » ä m w ä l  
Practiker/ i manga Styckc./ aff^).S^K. 

hogfor>,ustleligen/ochm«dhsioortBcrdin/är«fdrebygd<ochaH 

^ ^ WÄNdt; 



tvände; Irem»huru wijda Fredz-I^Naterne hafwe låtit sigh anseei 
at länckiwtilH.S.K.May:^lofiigeMahloch Vpjaat/hwadwed^ 
them är pailcrac. sanptoch jtdst/om/ och pa hwad Sätt/man kundepa 
thesse blodige Krijgmnägot ehrbart Fredz Sluuk hafwa til förmoda z 
Esster hwilketattH.S.K.M^y:" omsljdcrhuswcr wärt trogne Radh 
ochBijstand anmoda: och begärt/ tilHS.K.May:^ och Fäderneö-
Landzens/ jampteall war^ttlpt och synnerligt wijdare^arst/ Wälfärd 
och Säk'ch<ct. Såsom nu mj- effterwarPlicht/ hafweoss hörsam-
bligen msialt/och H.S.K.May^ nådige Mming/ vthi <tt och annat/ 
noga/ och til Nöije intagit och förnummit: Sa hajwe wij billigt/ widh 
warhijlkompst/ högeligen och affalt Hierta ess hugnat thtr öswer/ at 
H.S.K-May:» tilUjkamedhH.K.May^ nu mehre war Vnge al-
leruaoigste Konung och Herre / sampt Hennes May:U war nädigste 
Drottning/ woroallesamptligen/ wäl och medh godh LijffzSunlheet/ 
hijt anländteoch san mansundne. Thernäst/emedan H.S.K.M-^ 
nogsanpt oss vnderrättade/thet bäste ochkr.fftigsteexpcclicntct. wa-
ra/ ttlbringa Rijket t thejl behörige Roo och Tryggheet/ jäwwäl försät-
tia cssallevthi een önMghFredh/atWärcket medhalfwar angrepes/ 
och at wij/som ährlige Män/Ständer och ?atrwtcr, H.S.K.M" 
»redh Manstapoch Medel ginge til trogen Hand: Alt thcrstre hastre 
tvij/til bäggic/snart och qäma samtycke och bewilliat/saathwart St'M? 
för stgh / theg rnderdänigste Swar och Förklaring reeda hadc inlep 
wererat: Men när H.S.K.May:" medh alle Saker sä wijda tvat 
färdigh/ iämwäl/ när wij alle stode vthi then goda Förmodan/ at irll/ 
medh wär ta warande allernadigste Konung; och Herres gode Vnnw 
och Nöije innan faaDagar ssulle kunna warda afsärdigade/sampto^ 
strneinbllgen giorde oss/ sawäl t gemem/ som hwar och en i synnerhcet/ 
all godh Förhopning/at wijdare/ech til mange jhr/fa niuta H. S 
May:»yn'ildeochhögpriiseligeRegemente/ ochvnder en sa sörnäm^ 
fast incompiirakcl Hieltes Manligheet och Försorg/ all 
Hugnadt/FramaÄg och Lvcksaliqheet ttfara: Takomnurthenh s 
fie Gu^h/ochaffsm obegriplige Försyn/ vförmodeligm/sampt em 
allés instan och Tanckar/ thew!L war giorde Körhopning/ och^" ^ 
pa grundade Tröst och Glädie Mär/ i thct/ at hans Ouddommt ^ 

/. v » kalla ifrån thenne Werlden/ 
jämwal/ vthien SalighStund/ til thcn himmeisse och ewige Frögden 
och Här^ighceten/befordra och vptaga/ ther medh wijalle/ sampt heele 
wäl t kärc FadernesLand/ näst Gubh/ hafwe mist ett öfwermAt^an ädelt 
och bch^ge.igit Hufwud och Körswur/ hware Saknadt billigt är/ sa 
mycklt beklugeUgare/som Rljketoch FäderneeLandtt/ medh mange häff-
k«gc Fiender är omweklatoch beträngdt/ hwllke alle/ H.S.KMay:"/ 
genom thch ̂ appcrhect och höga Förstånd/billigt skattas/ haswa kun-
nat/ejz Skääl och wart sumptlige välfärd/ bringa och förmä. Dock 
s.joniGudh ehcn högste/for Landzens Synderoch ^swerträdeljer/jä-
d^nc iVttaff/gemenligen Land och Rijken tilskyndar/ochvfftasedan/ther 

thch Wrede vphöra och falla: Sa är thet war Plicht/ 
^ dödeligeAffall/ medh Tolemodhatvptaga/ ochwij-

arc ^)äinbd/ medh boctstrdigh och trogenBöön/ sökia tilassbedta och 
soafcn,ma/ men ther hooö lijkwäl/som ährlige Män och Ständer/ icke 
! ^ sluncka/ vtan medh sä mycket mehre Aiswar och Effter-
s^ K. VS,y:ty höqlostiqe Vpsaät bijspringa och fortsättia/ 

°ch'Zr.°.n«nck r..->..,iddi,,/ som K.,hr.'nsyn.s 
, ?./^?'^°'danden/ iämwSIickc/vtanmManIigb kcsolu. 
' l'K affwärps och fdrdnifw-S. Hwarstrt/ althen! und 
. ^ rätlwlisc Wrtdt/ lijkwäl hawcrn>ar,t ess 

^ 5^, «.iw °ch nckd.qh/at h>». h-fw-r 
och ^.hron/medhthcsihdgtälskelige käreHcrrSons/ 
^^^""ns;och Hcrre? PmonftNedt/ och cher 

k a^/sampt-och ,vnnt»«g.n/ icke ringa 2 rbft/ ^ugoadt och 5 5r. 
"!! .. Wälstrd och Twqghctt chrvndt: Sa erkännc 

WälgSming/och thcr vfwtl oss pZ th« hdg-
all bchag«li<chWä>gZNg, 

lc<- ^iedh i^en fasie Fdrhopning/ at hans HuddommtUge Miid-
A ti, > h«s/ 



heek/ZädernesLandet/vNder H.K.M^y:" förlänerett troget Bijfiund/ 
och thttstydoer/emoot alle thchwrang< Licnuer och wcderwärdige. 

t. 
Scdan/ efftcrsom H.K-May:» ar ftaddervthi thetzvnge 

Barndoms^'yr/at någon Ll»ohwufororas/sbrräaH.KM ste^ 
kan och förmår RiZkjcnS R^gcrmg och Styrelse förena och vkhfbc^: G , 
hafwe wij ickcthefie mindre / som trogne Män/ Ständer och Aadersas 
eare oss påmint/ wedhthettaTilfället/ hwad som til Rijk»en6 ochZä< 
dernesLandzens Säker-och Tryggheet/ om thch Arfforsiär tiiförende 
lofiigen stadgat och beflutit är/ särdeles thet som vthi H.S.K.M!y:«« 
Attdrcfmng/aff)f)r 1050/ jämwäl eenkannerligen )6s4^ omthch och 
thej? ächta M muge Bröji-ArfwingIrs Succetlious Ratt til Rijkct/ 
klarligenär föraffikedat/ fa/isiält ochvthtryckt/ta Hennes K. May:" 
Drottning ekritilng. fordom Gweriges Rnkcs Drottning / medh 
famptlige Rij?sensR.-dh och S änders Wlllie och S untycke/ hafwer 
fm hafwmde/ och pa Riiket oroenteligen besittneRatt / frtiwtlligen vp^ 
sagt/och äch höq»ibemelte H.S.K.May:^ förinedeift een VvlWlses 
och LcMonzZkrifft/ offene-och ordemeligen wedersakat och vpsagt/ 
hwiiket alt bemälte Ars H mdlmgar wijd^re vthwijfa och betyga; 
Och i föllie ther ass/ första wlj sa)^ne Aif,7ever här meoh w l?a esster the^ 
ras Lydelsevpreppade/ ochaltsa i Krasst affwar ther gifne KörpUchtel-
fe/ och thervppä giorde Eed/ fa och at betyga emoot H ms K.May." 
nu varande wär allernaoigjie Konung och Herre/ wt"r trogne 
danigheet och Hörfamheet / nu/ medh eenhällelige beräode Mode/ ftlj-
nxlltgt och vtwungne/förklare/lofweoch holle rrtjhärmedh/a wareegne/ 
fa och RMns fränw »rande Skänders/ware Meobröders/ sampt w 
Ess.erkommandes Wägnar/ pä thet aldrakrassttgaste/ fulkomligenol? 
oigenkalleligen famfält^och synnerligen/ then Stoormechtiglie Högbor^ 
ne Förfie och Herre/ Herr Carl/ Sweriges/ Göthesoch Mändes 
nung och Arffdrfie/ Stoorförfie tjz Ainland/ Hertigh vthi Skäne/ 
l mo/Earelen/Vrehmm/ Aehrden/ Stettin-Pommern/Cassuben och 
Wänden/ Körfie til Riilgen/ Herre öfwer In^ermanneland ochÄ^ 
war. Goch PfaltzGreswe widh Rhein t Beyern/ til Göltch/ 
^ch ^rgen Herllgh/ ze. och honom söt allés wär nädigsu Konung " 

erkänne och anin me/w^randes och förbiilandes honom/ i alla måtto/ 
huldne/ trogne och rättrådige/ j iom wn och LiL och Lcfwcrne hoos bo-
nom vzisättia/ och vthi alla måtto bchiczpelige/ tlösteiigeoch beliändlge 

^> le/'och att thet göra och lata/son. trogne och rättradige Ständer 
och ^lndersar .re ä^nar och bör; G.impt thet all pa H.K-M -y.w 
^ framdeles medh förlänandes warter) ächta Munliae 
^roilLffwingur/och sa ^lrfwingc effcer Arfwinge och SucceMonz Rut-
^n/ a iange H.K.May:«tz Manlige BrdftArfwingar öftige äre/ at 

cnntmucra och wlföllia. Dock jäsom wlj haftreoss tiiförende wisse 
ta^.K.Mny:^ Sauge Herr^ader/ Konung Carl 

- /"^n ^rdoin wurallernadigsteKonur.g/sampt H.K.Mav.ty Ess, 
ltchArfwiXqar/Riikck och Regeimnket vpdr.igie 

inoanc vchn^!'"Nl Konung ochHcrrt/ när H.K-May:« kil „ne 
dcr til Reaen ^ ̂ "'lncr/sörrSn H.K Ma?!» wärckciigen ttäi 
dcs/ och «a>»mc<.on6,r,oncr och Sördchtiid ossförsäkran» 
Saltq?.ye^/7,.,»5" °ch gi°^dc Astffcdh/ säloni^.K.May:--
dcr ae w.via ^n. k °t.i»aMochlo»waraUcR>,ksen-Glän-
«« Ständ i ,'n'nn. handhaswa allc«gemctn/ och hw.itt och 
Swer^e-c.^d^Ä "tncochkwrc Ord/ scsoch wcdh 
hett/ kriviiosie. ̂ ^/'"mpthw-rtochtttS"Md,wäis^,gneKri>-
mm eenkunneniqcn ^rc Konungars/ 
gc HcrrFadtts/sb..». Mapi--° glorwärdhft>Z>umnellk/Sall. 
Til hwilke moqne 8drlSkring och vprättak«Arstöreiiing. 
«n godh och Icknaw . sölliande önsseligc Regcrmg/vcht 
och Wälackna/ H k V^Awcr/jä-nwjl alskdas lyckeligc Tilständ 
WWgn°.st^ 

som sött /r blldrtt och zädcl nesLandet/ 
»lhi Äriigh och WavneskiGk Ä'»dlyffli^hctt och K.chra/ ,än»räl 
ochNadon/ ochchcr 'd«st Grannar 
näpste Komina/k .u ekt ^ fordomwär allm 

- ^ ^ somufftciigen är cffierlä»ckioch dts.nnai/.h« 

sawlm/ 



samme/pä intet beqwämireoch cildrägeligare Sätt/kunnetil eenehrbar 
Fredh förmas/ som och/ vssalleöMrswaswandeKahra/tnttt annorlun
da siar til at förekomma och hindra/ an at man/ näst Gudz then högstcs 
alfwarlige ansökiande/ sampt em sastTroo och Förhopnin^/ til hans 
(^uddoinmelige Barnchertigheet/ och nädigeÄtjst^nd/ medh Krasst/ 
Efftertryckoch bestandigh ^c^olutioa, alleSakeranqrnper/ handte-
raroch orijf.oer. "s sykMertzeet/ atsa wäl RtLftns til tand;/ 
tomochthchSkcpsstotta/medhall görlighIfwer och Handräckiande/ 
sokes at fdrst^rckias/ vthmstas och hollee wevh godh Macht/ jämwäl 
at alle the M.oei/ som ther wedh/cch andre Rizk»ens Tarfrver fordras/^ 
ssaffes wedh Handen/ ech rtan all Fölsumnlelse ställes i Bercdstap/ta 
wlj/om Gudz nådige Wälstgnelse och Tilhielp/ ickc wele twisia/ eller 
mHtrösta. Kötthen,7ul h^swe wij alle s^mptlige Rijksms Ständer/ 
sädant/medh moget öfwerwägande betrachtat/jämwäl oss ther öfwer scu 
ledes söremat och sammansatt/ atöndockwtj kmmewaranägre Beswär 
och Olägmhecter vnderkastade/lnkwäl/ til at vadmilka större och sahrll-
gare/ saftmoch/ at teeoch wijsa wär vnderdanige Bewa gen hett til H-
K. May:^ wär allernadigste Konungzoch H-rres Tienst/ sampt srcdct 
Rljket/och thet troligen vader,iödia t thcst Trangmäl/wele wij sörblifwa 
tveoh theBewilnmgar/som H.S.K-May." ,ör thest dödeliqe ̂ ädam 
särd/wtj alle hafwe tilsagt och förmärckia lätit/,ämwäl thet alt/pa Sätt 
ochWzs/sonifdllter. 

Bclanqande Förstärknincpsalntvckie wij affRid-
derssapet/Aoclen och Krijgzbefätzlet i Swerige/ Hyra thrs Äthstrl^in-
gar/ saledes/at för innewarande )66o/ och nästföll» mde i<56)/aff 
ware FrälseBönders Gärdar/ vchgöres en rugeligh Knecht/ the w^e 
sixh inn-eller vthom Krijheetz,niilen/sanipt inn-ellcr vthom Raa och Mor 
belägne/inge vndantagandes/mehre än t he sma Hen,man och T orp ! om 
ost tttlagdeäre/ jämwäl the Gärdar/ som tit A clmsecns?ylte 5 i n^r 
strtherasgicrdeTiensteräreförlänte/ sch the avoo och bestttie/ 
vchthe/ soaiäreöde/ eller pa Fmheet vptagne; Hwad^hr)6^^» 
iss? wedkom,ner/ sä bewilUe wij hwar ^iugunde, dockvthmSUt 
Mvam^RäaochRddr/salNptHse/ ochAssiens detMteoHemnlU^ 

som förr är mält/ftijkallade. I alle thesse Fyra jhrs Vthl7risninM/ 
räcknas heele och halstve Hemman lhkeoch för ett/ men sterdingz Torp 
ech ringare/ T.uuemootett/ ehuru sma och ringa Skattlagde tye och 

' kunne war?. HwadKörswarsKarlar anlangar/ sa ändock Rioder-
ffapet och Adelen i thelta Kallet kunde haftva Skää! och Aogh/ at sta 
pa sme?rlvi!cAier, lijkwäl cecjersr thet för thesse näsistlli ncetwän-
ne Ahren them til H.K.May:^ och ChrononeeTtenst/ vndantag-n^ 
desthe/somantmgen i heele eller halfwe/mh minstcneZhrsT ienster sigh 
bruka late/eller theras Huusbönders Dil? och Duuk mhniute. Alle an
dre ware sielffstresne. Hwilket när thet effterkommes/ och mycket min
dre iijdeö hoos andra Stånd/ anttn pä Landet/eller i Städerne/ är sdr, 
modeligit/ at ther wedh intet lijtet MlMullk stal bliswa affskassat/ 
»ämwäl Allmogen/ hwiiken ther aff lljder Nödh pa Manskap/ warda 
hulpen och lijsae. Wij aff Ridderstaptt/ Adelen och Krijgzdefählet/ 
vthi Finland/ förbehälle ess/ at för tnnewarandejhr/ effttt Vthlkrift 
ningen för thet hoos oss är anticiperat, at w^re Bönder/medh halff 
Vthssrifning / emoot Rtdderskapek och AdelenS Bönder i Swerige/ 
warda förslonte. Men för thestlliande 3 thren/ blifwewäre/ medh 
gweriges Ridderstaps Bönder vthi em behdrigh (iikheet/som wij och 
for berörde innewarande/ wele at samme Wlkor gälla skole/ om heele) 
halfwe/eller mindre Gardar/sampt MrswarsKariar och annat mehre/ 
som oswan til vprepat är/ äfwen som Rldderff.'pet och Adelen/ sck wäl 
t Swmge/ ,om i Finland/ förbehåller slgh/ at thesseBewilningar/icke 
nia^e framdelcs/ eller ther »sEfterkommande/ vthi ther<:s 
wälfangne ?rj vjZe1jer. til ?rXjuäitz elltt Aörsäng. Wj aff Prä
sters? ptt hafwc/vth? innewar mde Lhr/samtyckt/ at/ ja wäl a Landet/ 
som i Städerne/ther inge ^rtollcric Dästar/eller Rustningar til 
!men äre skedde/ aff hwarie twänne ?^ttorater, men itheöfrlge/ ther 
sidane/ i khcsscforflutne^hren/äretilsatte/ferhwarie5ree t^iiorsrer» 
<n tugeligh Karl/vthgdrasiVal/ Hwilkenbödr wara födder i Swerige/ 
om han thtr leswenres/ nvn i Dmland/cm hanther vthtages. )ä»m 
wäl ffal han haswa godt Bewiis/ hwarhan är födder/ och hwar han 
hafwer tilhallit/ Ikem förstes medh nödige Kläder / Sadell/ Bctzel/ 
Swärd och Gehäng/ sampt en sägodk Häst/ son»widh thenne L iiden 

B vndtt 



vnder gemene landtRyttare gillas plägar. Mm Pistoler och Hölster 
gifwes affH.ms Kongl:May:^ o.h Chronun/<omwij och/ när wii ho-
ttcm hafwe lefwercrat/ vthi nästkommande ^unij Manaot/til Landz-
hösdingen/pä föresatt Otth/ha!stimwmSliffttt/ weze sedan/sa wäl för 
thm famme/somO^cerarns. w?raobeswäradc/ och otiltalce/Thetta 
förståendes för innewarande Ähr )oso allma/ochey steere/ fa ak thenne 
Vcwilning ess icke dragés eil något Exempel och ä>st/ vtan at wij för 
förjao..nM>mshielp/effter thenne gängen/ effter ^rivileZierns mage 
beftijas. Wihaftveoch härwedh/welat tagai acht/at i?uiic»rater-
i^e5 ochSttffcerlies Athstildnnder/ sainpt torfftige ^nckiors/ochomyn-
de FaderlöseBarlls Trångmål ansees/ saat ändock förmält ar/ thet t 
somblige Stifft 2/ i somblige ? Kvrckioheerdar om cn Häst och Karl 
w.;ra fkole: Sä ffal thet lijkwäl sä förstas/ at vndertijdenem/ vndertij-
den 2/ ?/ eller steere/ on? en biifwe/ effter Wilkor/ ther 
om Capitlenmedh Probsterne ecn rättradigh Vpficht hafwaskole/ sa 
lag.mdes/ at Talet pa Ryttare och Hästar/ fom effter ingifwen I-iKa. 
pä hwart SM/belöper/ blifwer oförminskat och oaffkortat/Effter som 
och wij aff sboochWijborgzLähn/föraststede/ at w<5re Ryttare/mäge 
lembnas henmm i Landet/ til thest Förfwar/ medan Feigden / medh 
Mestowiten pästar/ och Freden icke blifwer medh honom fluttn. Wl< 
aff menige Allnivgen i Swerige/ bewlllie och Fyra jhrsVthl?riftiim 
gar/isämätto/ at för innewarande is<5L>/och )66i aff hwar åttonde 
Chrone.och Skattegarq/ vthgöresm dugelighKnecht/förståendes hee-
le/halstve/ochmindre Mantal/a ldelesfom ofwantil ärvthtrycktoch 
berörde. Mm i the fdlliande twänne Hhren/samtyckie wij til m Knecht 
aff hwarie Tijonde Gard/ pä Sätt och Wijs/ so»n näst tilftrmde är 
förnuft. Wij aff Allmogen vthi Finland/ bewillie för innewarande 
5ht/ aff is Mantalen Knecht/ effter Vthssrifntngen hoos ossreeda 
w förr vthtagen/men i the fölltande? 5hren/ hälle wij oss/ wedh th<t! 
Swensse Allmogen? vthi Vthssrifningm lijke. Wäl förstämdes/ at 
sör imleu^uande ^hr/ heele och halfwe/tller mindre Gärdar/ hålles aff 
ess vnder samule Wilkor/som i Swerige skeer/ och ofwanföre checiti' 
cerat är. 

IV. Hwad 

Hwad Sktpsflottaiis ^örjkarckning tvcdkommcr/ st? lof> 
we wij aff Ridderflaptt/ Andelen och Krijgzbefahlet/ fanipt Bergcrska, 
pet och fanipttige Allmogen/ atän cc>nunueramedBal;mans Haid; 
Fördubblingen/ äfwen sominästförlupneKhrm skedtär. Dockutedh 
sådant Förbehald/at när någon sadan BaMnan/ genom hwartehanda 
Tilfälle/ affgar/ Rötan ta icke yterligare stal medh thest ersättlailde be-
fwaras/ thet Ähret/ vtan thet nästkommande. Som wij o h för 0^ 
de/ at om Gudh förläner oss Fredh medh Danmarck/ wij ta bUflve/ 
medh Batzmans Fördubblingen förskonte. 

V. 
Medel at anssaffa/ sä hafwe wij aff RlddeMapet/ Adelm 

bch Kriigzbesählet/ näst andre ware wanltgeVchslylder/ bcwrlliat/ at 
lata ware FrälseBönder/som liggie vthom Raa och Röör/vthgöraem 

^ unna godh Rogh/ellerKorn/ther M^wäxt infaller/ och effter 
^ mfakning kan pröfwas/Rogh intet wara tilfangz/ sampt Em halff 
^inrzdaler/ eller 5 MarckSilfwerMyntt/dock förstaendes/at Lefwe-
rermgcn steervthifädant fomgängfeochtilfangz är. Räcknandes twä 
yalfwe/ och fyra fierdeelsTorpareemootett heelt/ paSättochWijs/ 
^ ̂ sörweekne ^ihr ssedt är. k?em bejake wij för innewarande 

- hwarie Fen, Marck; Ränta/effter RofitienstzOrdnin-
1 -. Marck SilfwerMynt/ latandes/ sa wäl Änckior och Fader-

<^ualleandre/the»n vthgiswa/ och stole thcsse Penningar t 
nastkommalwe)unjj Manad erläggias / antm i Chronones Ränte-
hammar l Ttockholm/eller hoos Landzhöfdingarne/vthiLähnen/ther 
man y^'wer jm Sätegärd/Godz ellerHeemwist/ och thet sammaledes 
vthi gcMje och »adant Mynt/ som bäst kun astadhkommas. I thet 

oss, at thlsse owanlige Bewilningar/ icke »na-
ge landa ojj l Franitnden kil Förfängoch ?reejuciitz/ i wäre wälfangne 

alleche/som ickeäreFrälscsMan/ochuff-
^ra e^odzochGardar/geno.nhwariehandaSkääl/beslttie/mä-

ge vthl al!e ^thlagor och Beswär/oss lijke stattade warda/och icke sör-
^ ̂ ^ykckwchterderi Städernk/vchlofwe/nästwäre wanlige 

«<tthssylder/ them wij icke wagre/ vthi innewarande Ar at vthgora/ 
V i> ak 



at welaför Ahr i<5<5)/)662/och )^5/ gifwaaff thet Vndtthald/ wij 
aff Chronan hafwe t Spanmal/Penningar eller Ränta/räcknat effter 
Vpbörden/hwar tiugunde Oeel/then wij ffole ttt näste Siöstadh lefwe-
rera, ?rsekencjerne inräcknade effter 1655 A-)rs Vesluut. Medh 
Wilckor/at fattige jnckior/jämwäl the/!om fram för andre/äre wordne/ 
gcnom Krijgzbeswärcn/ vthblottade/ effter noga hallm Ranfc»kning/ 
wedh någon Lmdring mage ansees. Men wit aff Prästerskapet ä Lan
det/ effter thet/ som i ?rovincial Möten/Ar 1657/ bewilliandes/sä 
wijvt thtt innewarande Ahr 1660 angar/ vphäfwes/ bcwlllie/ sörvtan 

och Gardepenningarnc/ sampt andre ware tllsörcnde bewilliade 
wanlige Vkhlagor/hwtike ochvthi innew irande Zshr börevthgifwas/ 
fdr näst tilstundande ^hr )c56»/)cs62 och )<5<5?/aff ywarie 04 behaldne 
heelgärd; M^ntal/ae lefwerera/til naste Stöjiad/Twa Tunnor Rogh/ 
eller.iorn/ Nembligh sudanSädhsom mästtilfangz är/ i Kall/ effter 
noga Ranskning/Mipwäxlpa bemälte Rogh prdfwes skevd war i/och 
thet effter Stockholins Matt/ dock vtan någon Körwandling t Vröoh 
eller Brännewim/ och fdr the andre Twa Tunnor/ reede Penningar/ 
» ? DalerSiifwerMpnt hwarTunna/ dock gängse/och sadantMyne 
förfiaendes/som kan til wäga bringas. Mm ther wij medh MHwäxt 
straffade worde/thtt Gudhaffwände/ lofwewijch söralleKyraTun-
nome/Penningar/effttrftrberötde Wärdering erläggia. Dockstrmo-
de wij/at ther Gudh täckes wätsigna Landet med Kredh/wij ta för thesse 
^xcraorcjmarie Vthlagor/mäge befrijas. 

Wij aff Borgerstapet/ bewillie/ förvtan ware öftige Vthlagor/ 
som zfhr ?<555 samtycktes/ til eontirmei-z Knjgzhielpen/ för innewa
rande 1<5<50/)0<51/ och 1<5<55 jhr. Dock såsom wij hafwe här 
hoos vthloftvat/ som w j och thet här medh gdre / at wela vthi nagre 
Gtäder/vthi innewarande Iyr/vnderhalla ett wist Antal Knechter och 
Ryttare pZ Sex Monaders Tijdh/effter em wift ther öftver vndersfres" 
wen Säförbehalle wij oss/atther emootbliswa frijade/pa berörde 
innewarande i)Zhr för bemälte K«jgzhielp/sa at ändock the icke hålles öf
wer Sex Manader/ heele Krijgzhi-lpen lijkwäl/för thetta zkhrtt / ma 
warda vphäfwen. Wij föttinge och/ ). At alle som sittie i Städerne/ 
sampt ther hoos Borgerligh Nähring och Stad; Handtering bruke/ 

ma'g. khttka Beswär vndergZ. At Fodret m^ haffas iftän B?.-
den/och Borgaren/ medh th-st Ägor/ aldel-s ther medh sorssonas. 

^ '-'org-rstaptt nia jU fritt/ anten/ gifiva Knechten eller Rytta
ren .^os?/ e>ler 10 Src KopperMynt om Dagen. 4. At pa VKce-

och kildrägeligh Körordning mckgöras. 5. At 
godh O.lclplin h.iäes/ pä thet/sa wäl Borgaren/som then anländan-
, icke ma ctilbdrligm tryckiaS/ och at ingen mastgh ftiikal-
la itt.m Lagh och Ratt/1 thet Rum som then hwar och en Deppas. 
0. ^lk thenne Bewilning / framdeles icke ma lända Borgerlkapet til 

^ Sahran ick- wore theste större / thet matte iftan 
thttea ^.ciwäret qwitt warda/ och IS55 bewilliade Krijgzhielp i stäl-
l!.km Talet icke bleftv- fult/ bemälte Borgerssap' 

^ V">"ners Kofihallande/ som ankomme/ochickeflee-
^ lö-skonas. Lhe öftige Städer som ick- äresa be-

'gne/ at the kunna halla Ryttare/ buswe widhthenBewilning/som 
c innewarande jhr/ och finnes paen witz l-iitasör. 

ikav^ u«. ̂ ^ ^ blifwe the n«dh thet andra Borger-
Kswat c°>"mu-r«- ^-i«g»hi-'PM / som hon jhr 1-55 är de. 

'nmige Allmoge samtyckte/ aff hwart Tkatte-och 
Ä ^h'16"°/°ch 1--V Sn Tunna Rogh eller Kom/ 
"knina^ ^ »t i Fall/ effter Ran-

^ linnes Mipwäxt/ wij ta mage sabetala bemälte 
ät wtt.ckem.^^'^ ' ' D Uer TilftverMynt Tunnan; l.-m 
oni^a?saa m r^ ^ 'dea Säden längre/än til näste Siöstadh/in 
moot ctt keelt/ °^h fyra fierdedeels Torpare/ e-
j-. , ^ ^^a hafwerwarit brukeligit/ effter lom wij/ 
Vk7n^ s 5^ ̂ ?^ t-lförende bewilliade Vthlagor,jhr,-»5-/ 
sär?ilte ^»eio at con?! " ^ ^ ̂  'Se wägre khenne 
l - " i j d h  A  s t u l l e  - p h d r a " " " '  " " K . i j g e t i m e b -

VI. 
Ro»-,» Foder behöfwes til ett Antal 

^ ̂  las/ 



las/effter BöMssaM Samtyckie och Bewilning; Hw-ttsöre/sasoi» 
wijassRidverlrapek/ Adel/ Kriigzbefthl/ sampt menige Allmoge/A 

twifle wij och intet/at/ närGuvh förlSner Ahrswätten/ochLandzhdf-
dingame medh Allmogen ther öswer/ i Höftingedö.nmerne / tiänligen 
affhandle och »»aere.wÄe heinwaw-irandeMedbiöder/i^skole sigh 
ther tilbeqwäma/ allenast/at öfwer Skatte-och Chrone-emoot Fräl
se/ em behörtgh kroportioa. effter wanligik Gäll / i acht tages och 
observerad. 

At nn thettaalt således aff oss ar qodt funnit/ resolverar, 
och bewilliat/och ffal, i alle sine Articklar och Ll-ululer. effrcr-
kommet och kaller warda; Sä hafwe wij chetta/ til ytermera 
Wisso och Zörsakring / medh egne Händer vnverssrifwir / och 
wetterlige» lätit chet/medh ware Signerer bekrasfcas. soni re-
loiverar ochstedt är i Götheborg tben l.zisrrii. Ahr isso. 


