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mm Mongl. Wayztt flf den 
гд Februarii Ehr 1689. ttü cil god õtb-
Nttigs stifftande och underhällande ibland 
des trogne Undersätare och Betiänte utt 
ees Rijke och underliggiande Provincier 
Est-ochJngermanland mände lata förfad 
Ш och flif Trycket utga ett ttlft Reglemen

te, hwar effter hwar och en/utan anseende till näqre andre 
confiderationer, än blott och allena till Chargerne och Be-
stäUninqarne / sampt deras Egenffap / fem de bekläda / bäde 
uti publique och private Sainmankomster / deras Stallen 
(Tuilt hafwa at intaga ; Men Kongl. May:t nu stdermehra 
är blefwen föranläten / samma Reglemente till närmare 
Skiärstädan/ fig at företaga och iekeallenastflere Betiänte där-
utinnan införa/som uti det förreareblefne förbijgangne/ utan 
ock de stdermehra Rangen angäende utfärdade Förordningar 
därutinnan at iuryckia lata ; Ältsä är Kongl. Manch nädigste 
willie / at wederbörande Bctiänte aldeles i den Ordninq/ som 
de effter hwarandra här nedan före satte och nämbde finnes/ 
Keras Rum inraga; 

1. Fäldt-Marstalck'ir. 
2. General Fäldt-Tygmastaren. 
5. Präsidenten i WiHlMiri?e Tribunalet. 
4. Generaler nf Cavalleriet och Infanteriet, sotti de äre 

gamble till i Zianfiea. 
5. General-Lieutnanter af Gavalleriet och Infanteriet, 

som de are gamble till t Tiänsten. 
6. Hoff Canhkr. 
7. General Majorer, Ammiraler, LcllldZ 'HõfdlIIgar/ 

sõin de are gainble till i Tiaustcn. 
8. Hoff> 



8- HoffMarssalckar och Sftversten af Guarde, fem de 
die gamble till t Tiänsten. 

9. Õfwersten af Ltjf-Rtgementet. 
10. üfwersten af Artolleriet. 
11. Ofwerstar och Vice-Ammiraler, som de äre gamblk 

.tili l Ttänsten. 
12. Afwerst Lieutnanten af Drabanterne. 
15. ÕfiüttfbLieutnanten af Guarde. 
14. Ofwcrst Lieutnanten af Ltjf-Regcmentet. 
15. Stats-Secreterare, 
16. Vice-Prafidenten l Stockholms Hoff'Nätt. 
17. Vice-Prarfidenterne t Jönköptngs-Äbo- och Dorpts 

Hoff-Rätt/ som de äre gamble h'U < Ttänsten. 
18. Cammar- Rad / Krijas. Rad / StathaZaren t Re-

val/ Oeconomie-gtdthflliqrtit / UnderStathäl-
laren t Stockholm / Laginän / Сегетопіе-Зщм*' 
ren / som de äre gamble till i Ttänsten. 

19. Ofwcrst Lieutnanter af Artolleriet 
20. Sbfwerfh Lieutnanter och General- QvarteMläffer 

Lieutnanter af Fortificationen, 
21. £) (werft-Lieutenanter. 
22. Majoren af Guarde_,. 
25. Majoren af Ltjf Regernentet. 
24. Schoutbv nacht. 
- 5 .  Cammar-Hcnar och Hoff.Jägmäftaren / Com de 

äre gamble hti t Ttänsten. 
26. Majorer af Artolleriet. 
27. Majorer af Fortificationen. 
28 Majorer, Capitain Lieutnanten af Drabanterne, 

0tdbj-Majorer, fainpt Landt Richter t LGand / 
som de äre gamble tili t Ttänsten. 

29, Capitainerne af Guarde och Lieutnanterne af Dra
banterne, som de äre gamble tttl t Ttänsten. 

zo.Rytt« 



3o. Nyttmästare af Lijf- Negementet. 
3*. Secreterare t Kongl. May:tz Cantzlij / AflefTorerne 

І Hoffrätterne af Adelens ClafTe, General Auditeu
ren hoos Kongl. Mayttt och Afwer-OireÄeuren af 
skoore Siötullen/ som de äre gamble till i Tiensterne. 

zz. Stats CommifTarien, General ІпГрейогеп ötwev 
Smatullarne / Krigs СошшіЯагіеп hoos Kongl. 
May:tt och Ѵісе Сегетопіе Mästaren / som de äre 
gamble till t tiänsten. 

Nantmästaren hoos Kongl. May;tt. 
34. Capitainer af Artolleriet. 
3 5. Capitainer af Fortificationen* 
36. Nyttmästare/ Capitainer, AlTeflores t Collegierne^ 

och Hoffcätterne af den andra ClafTen, Direfteuren 
öfwer Landtmäterne hoos Kongl. Mayttt/ Õfwer-
Cammererarne t Provincierne och Õfwer Iägmä-
staren/ som de äro gamble till i tiensterne. 

37- Secreterare l Kongl. Collegierne. 
38. Cammererare i Kongl. Collegierne* 
39. General Gouvernementz Secreterare, jÖftDet Audi

teurer och Afleffbrer utt BorgRatten X Reval, som 
de are gamble till i tiensterne. 

40. General Gouvernementz Cammererare. 

i. Ehoo/som tillagnar ellertillwaller sig nagon ftõneRang, 
än den Hottom effter Kongl. Fullmacht med ratta ttllkommer/ 
eller och för Skyld - Wann- eller Swagerskaps fluid cederar 
nagon / för hwilken hau elliest effter' ofwanbemelte Kongl. 
May:tz Ordnmg em Rangen, borde taga och hafwa förträdet 
och saledcs förringar det Warde och den Förman / fem Konql. 
Mayttl har tillagdt des Embete/ densamma stall utan all Na-
de wara förfallen tM - 5°° Rijksdaler Straff och Bö! er/hwar 
afDomkyrkian i ResidentzStadm nmtertwa Deelarne/ näml. 

A 3 ' 1000, 



1000 Ntjksdaler / och Fifcalen eller Angistvtirm den öfrkge 
Tredlngen. 

2, Sedan och för detandra / stall ingen Officerare blott 
och õllena uppa Kongl. Maych IdltMarstalckars crhällne Füll-
macht/ utan Koagl.Muy.tz der d fölgfce Confirmation,föttirtfio 
och nndersta sig al pratendera och pasta till at fä äthnmta den 
Rang och Förmon / som beställmngea effter RanZ-Ordumgen 
de Anno 1689 competerar och tillkommer/hwar d han har tr» 
hdllit en eller annan Kongl. Maych Falt Marstalcks Fullmacht/ 
utan bör han lata sig äthnölja med det stdllet/hwar d han har 
eruadt Kongl. Maych egen unten Fullmacht eller Confirmation, 
wid lijka straff/ som ofwan förmält dr/ för den som hdr emoot 
handlar. 

z. Fir det tredie / de Officerare, hivllke hafwa andre Po
tentsten, Konnngars/ Clmr-Förstars cllcr Republupiers Full-
machter/och tire t Kongl.Maych Nijke och underliggiandePro-
vincier hesuttne/ hafwandes Mr fammastddes deras hemwlst 
och ttllhdld / sa at de komma till atconfidereras för Kongl. 
Maych underfdtare/ stein intet hafwa till at dihmutn nägon 
annan Rang t Kongl. Maych Nijke/än den/ hwar a de onten 
förr eller sedermebra künna hafwa erhallit/anten Kongl. Maych 
Confirmation eller Fullmacht pd wackelig bestdllntng unter 
Kongl. CDiaych Milice, wid samma straff för Õfwertrddaren/ 
som ofwan ipvcificenit siniies. 

4. För det ftetde/ de Officerare, hwilke allenafl med sine 
trhdldneAfsted/ anten af Kongl. Maych FdldMarffalekur eller 
ringare Kongl. Maych Militair-93et(dnte/ gitta dewiifa deras 
Caraäer , knnna i formago ddraf intet drhmuta Rangen af 
den Caradter > font dem ddrutlnnan tllldgges / med mindre de 
demppa knnna UpwGl Kongl • May:tz Confirmation. 

5. Hwarjampte Kongl. Mayttt och sa stattar hee! ostul-
ligt och obilllgt/ att de/ font för sine fikfeelfer fluid are. dömbde 
Berus ttenster och Charger wara förlustige/ stola wijdare uiuta 

Rangen 



4-2̂  
Rangen eller CaraÄeren, fohl fflltlitld KdlftCt competerar, lt-
tan böte de confidereras och ansees/ (õrn hade dt demsamma 
aldrtg förträbt: Warandes Kongl. May-tz nadiqste wtllte/ at 
denne dch FörordiiiNg idmroul af Kongl. Mapch Hoffrätter och 
Donibstohlar Collegier och Commisfioner, fiimpt Gouverneu
rer OchLanvshöftsmgarsttil bltfwa obferverat och lacht tagen/ 
emir nagotbltfwer expedieratoch uth'ärdal/för eneller annan/ 
hwar utmnan deßGaraÄer kommerat införas'säat tilgen där-
utinnau tillägges nagon annan Caraäer och Titul, dn den han 
effter Kongl.May:tz Förordning är beioqat och berätttgad till. 

0ch |om nu af alt detta Kongl. May-b nadigste och alf-
warlige willie klarltgen kau fees och stSinas: Ty hafwa alle 
we^erbörande/ hwilkom fckledes deras behörigek-ang ochställeu 
äre anwljste/ sig |d innckit mehr där effter hörsammeligast at rat
ta/forn Hwar och en veß unverdämgsteSkyldigheet här wid stg 
sielf lärer pdmtnna och onttänckt war» tili at undwista det 
straff och de böter / som i widrigt fall / fiffom ofwanbemelt är/ 
lärer päsöllia. Datum m fupra. 


