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I t E S P O N D E N T E N S  T U  E S E  R.

i

Dä Johan den tredje  ocli Sigismund ej kunde undvara ell k ra f
tigt stöd för reger in g en ,  hade det varit  långt nyltigare  för landet ,  
ä rofullare  ochj icke mer farl igt för dem s je lfva ,  om de sök t  detta  
stöd hellre i Hertig  Carl än hos den bögre  Adeln.

II.

Denne sis tnämnde försvarade  visserligen konungamakten  nitiskt 
emot Hertig C arl ,  om han tyck tes  vilja gö ra  ingrepp i densamma. 
Att detta  skedde deraf, a tt  den genom sin konungen svurna trohe ts
ed dertill ansåg sig förbunden, kan  väl icke fö rn e k a s ;  men man har 
å andra sidan skä l  a tt  påstå ,  a t t  den häruti  icke  varit  fri från eg en 
nyttiga beräkningar

III.

Skulden till missämjan mellan Johan den tredje och Sigismund 
å  ena och Hertig Carl å andra  sidan synes  mer böra til lräknas de 
förre än den sednare .

IV.

Oenigheten mellan Konung Johan  och Hertig  Carl var en strid 
ej allenast om makt utan äfven om religion.



tryckendes ward t*) någcn Ori landz här utlii Rijket, 

therutaf  I lie tliercs Furstelige Stand oeli wäsende npholle 

oeli lore si;ole, medli Rijksens samptyekie förordine- 

rendes och öfuerantvardendes warder. The  samme Pur

s ter ,  som oss salte warde, wele wij vthan all medeli 

oeli vtflucht, såsom wäre naturlige Landzfurstar ocii 

hvllede IIerrer, Irogne, huile oeli rättrådige wara, oeli 

hoos them icke annet handle eller göre,  vthan allt 

huiad som trogne och rättrådige Vndersåther bör och 

pliclitig äre.
Endogh thenne Artikill berörer  om Furslerne och 

thetres ophälle,  så linnes dogh likwäl icke här vdi then 

AU imennelige Cronones llerligheel, som öfuer allI Sue- 

rigie hör att gielle, wara Fursterne inrömpt;  förty här 

görs  strax i begynnelsen en åtskilnat på Konungsligit 

ocln Fursteligit W å ld h ,  först medh ibenne orden: The 

analre Lifzarffberrer , som till konungzlige Regementz 

höghe t  och werdighet icke komme kunne, elfter ett vp- 

rätitedt Testamentz och Furstelige Vnderhåldz lydelse. 

Häir tales först om Konungelig höghet och Regemente, 

ocln serdeles om en Fursteligh Vnderhåldning. l)er- 

näs»t och med thesse ord: Någen ort landz här i Rijked, 

the:rutaf the tlheres Furstelige wäsendc och ophälle före 

skoile, medh IVijksens samptycke förordnendes och öfuer- 

anttwardendes warder. Här tales om Furstelige wäsende 

oclh vphälle, dertill medh och huad som skulle legges 

oclh ärnas till Furstendömc,  skole skee medh Rijksens 

sauntycke. Tliet här och förmäles, att the skole ware 

saimma Furster  vthan all medell eller vtllucht, såsom 

thœres naturlige Landzfurster och hyllede Herrer, bulle 

troignc oeh rättrådige, och hoos dem icke annat handle, 

vtlnan altt huad som rättrådige Vndersåter bör alt göre 

oclh plichtigh äre, det kan icke annorlundc förslås, än 

att elfter thz alle Ri jkssländer , höge och låge, lolfue 

förr sigh och sine elfterkommande, att the wele ware 

Fuirs terne hulle och trogne, som rättrådige vndersåther 

böir  alt göre,  än huad then Konungke llyUningli och
2



IS

Arffräll till O o n o n  tillkomine; såsom ocii det onlet 
[liyllede 11 errer] nogsampt betyger, huilcked alletest 
pläger brolies vdi Konurigeligb kår ( och ) wåld liiir udi 
Swerigie. Eliest kunde thet icke wara, att alle Rijksens 
Ständer, som ihenne Hyllningzförschriffningh vtgifutdli 
halfue, skulle således förpliehte sigli medli huldskap ocli 
troskap emot Fursterne,  och räkne sigli öfuer bele Fi j-  
ket för Fursternes  Vndersåther, såsom thettc synes 
lyde, oeli bekenne them för theres Landzfurster,  allden - 
stund the thet lillförcne emot Konungen giort  haffue, 
och sigh Ihess plichtige bekennit, så kunne ingen flere 
kalles theres Vndersåter än the,  som i Furstendömet 
boendes äre oeh blifue, på huars wegne allt thette bliffuer 
vtloffuit. Dogh kan thet icke ware meningen, effter som 
orden lyde; Förs t ,  förty att denne Eedli lyder endelis 
lijke mcdh then, som the honungen och Cronon giort hade, 
huilcket icke är uiöjeligit att hålle heller brukeligit, 
vthan någet förbetingh, och synnerligen här i Swerige. 
Så linnes och: vthan all Medell; huilked och wore emot 
then edh, som the honungen här någet t ilförenne sworit 
hadhe. Skulle thet ware vthan all medell, så hade the 
icke halft behoff att swerie Konungen, huilken såsom 
han är myndigest och en l ierre öfuer heele Ri jket ,  så 
bliffuer honom först huldskap och vänskap loffuat. 
Med thet the här och synes loffue Försterne thetsam- 
ma, kan ieke widere förståes, än som the vthan tlien 
förre eedzöffuerträdelse göre kunne;  thet the och kallas 
vndersåter, bör rätteligen förståes på them, som göre 
skatt och skuld i Förstcndömen, så myckit llieras Vth- 
skyller tillkommer, hun n e  och wäll Adelen kallas F u r 
sternes Vndersåter,  de som både äre boendes i F u r -  
s tendömen, och wille giffue sigli i Fursternes  tienst. 
Th  crutaf fölger, icke, att  the äre Fursterne något plich- 
tig, som the utaff ålder äre Rijket och Cronon skyllig, 
vlh an allene tilbörligh troheet och tienst i altt thet, som 
är Fursterne till behagh och willie, dogh honungen och 
Cronon till gode, och icke emot, såsom och alle Furster  

äre till thet samma förplichtade. EUiest haffue F u r -



sterne emot thercs vvillie öfver lliem intet lill alt b iude, 
elfter ty  att Cronones Rätt l)ör vara oförkränkt, Imilcke«! 
Kon. GustalF siellf haffuer vndentagit, såsom oeli här-  
elfler ytherligare blifuer förmält oeli be viset.

Thesliges oeli Swerigis Crone oeli Konung wår lill- 
börlige hörsamlieet och skyllig lienst oeli pliclitcr alt 
bevise såsom trogne Rijksens förplichtade och Rijk- 
sens rättrådige Medledemotlier och Vnderdaner bör.

Hftr seer man klarligen, huriiledes thet näst för- 
gångende stycket bör blilftie förståndelt; förly bär (innes 
åter nu, att Konungens och Cronones Regalia oeli R ä t 
tighet nog är  blifluen förbeliållne, och att i he wele 
hüffue både Konungligc och Furstlige wähle medh macht, 
elfter som tilbörligit och rält vvara kan på hådhe sijdor.

F  ö 1 i e r :

IIögbe:te K. M. och Rijksens vvälfärd, frid och ro- 
ligheet att  förfordre  och främie.

I lär formales om Konungens och Rijksens vväl
färd. Så kunde icke thet vvara Konungens och Ri jksens 
vvälfärdh, att halfue eller vpsätle månge Regenter lijke 
myndige och rådendes i sender.

T i l l  t h e t  s i d s t e :

Thesliges hwad som vtlti thet Konungligc Testa
mente, ord ifrå ordh, Artickell ifrå Artickell, klarligen 
forfattatt  är, hålle.

Ilär förmäles till alt fulborde, hwad som vli T e 
stamentet klarligen författatt är, ord ilrå ord. Derföre 
effter vti Westerårs Arlfuehyllning intet mere om Arf-  
föreeningerne eller Furstelige Regemente linnes, än 
sown här införd ähr, så will man nu see till huru T e 
stamentet  lyder.

T e s t a m e n t e t  l y d e r  s å å :

Att såsom Wij vti all wår lifztijdh och synnerli
ge n  ifrå wår Regementz förste begynnelse och (fill) 
t benne  närwarende stundli med högste llijt och åst un-



dendc altijd därelfter stått, trackted och tüncht haffue, 
att »hette wår lofflige Rijke Swerige, wårt käre Fäder
nesland , för ÖfTwerwald, Orolighet, Tvist  och Twe- 
drächt. och alle andre Farligheter måtte förswaredh. be
skyddett och beskermetl, och vti all wälfard både then 
ewige och timmelige bewaratt och förmeritt  bliffue; 
Thertill  tüncht och trachted, huru sådane ångest,  jäm
mer, tilstundende fördärff och vndergång måtte afstäl- 
les och bliffue tilbake, och i så måtte tliet fört rychte 
och i grund fördärffuade Rijket vtaf thess fördärffue- 
res wåld och tyrannij ,  genom Gudz nådige tilhielp 
igen bliffue förlosset, och till sine förre Frijheeter,  
K rafft och ägenskaff restitueret. Item ther vtöffuer så 
kräfuer och wårt  Konung:e ämbete och then kärliglieet 
och t roskap,  som wij drage till thette Konungerijke,  
att wij och så umsorg och bekymber hafue måtte, att  
thet och så wäll elfter wår dödelige affgångh, som vdi 
wår Liffztidh, opå thet allene bäste må förseett  och 
rcgered warda.

Här finnes, att Kon. Gustalf altijdh haffuer täncht 
och welet Rijk sens wälfärd, att thet måtte ifrå all orätt 
och beswerninger förlossat t warda,  och till gamble fri- 
heet och krafft igenskaffett och restitueret;  Och att 
thet så wäll effter H. K. M. dödelige afgång som till— 
förende må förseett och regered warde. I lärmed ähr 
Konungens och Cronones Rättighet nogsampt förbehå l
len, effter som orden i sig sielff thet klarligen betyge.

I n s a g e r :
Så haffwe W i j  allt sådant,  ocb hvad mere märke- 

ligitt effter sakernes högwiehtighet ther  om anliggendc 
wara will, nu vdi wår wälmacht faderligen och t rog -  
ligcn bewegitt, och för then skuld medh gott weedskap,  
förnufft och wälbetäncht rådh oss om thenne wår än- 
delige sidste willie beslutidh och then samma eff ter  
wår Konunglige Auctoritet ,  wåldh,  magt och höghect  
wäre vnge Liffzarffherrer och Fröker, wåre käre S o n 
ner och Döttrer,  thesliges allt wårt Rijkes V nderså-



there, högre och lägre Ständer, härmedh till en ewig 
åminnelse förkunne låthe, hwilken thee alle samptligen 
oeh hvar för sig synnerligen i alle måtte inthet vndan-  
tagendes, så trogligen, stadeligen och obrollzligen till 
ewig tidh hålle och elfterkomme skulle, och v than na
gen förwandling hielpe oeh styrcke, hålle oeh beware, 
såsom theras hörsamme pliclit, troskap, ähre och Chri
st elige troo och then tillsagtt, därmedh the oss för- 
wantte och förbundne ähre, thet fordrer och kräffuer, 
och som wij them på theres Christelige Siäls sa lighet 
oeh himmelrijkes lått till att förtappa, derom all t— 
warligen härmedh och fulkomeligen tilbetro.

Det bör  iu ware wed macht hollit, hvad menige 
Rijksens Ständer haffue bevilligil och samtycht,  oeh 
kunne the,  som Regerende konunger äre, eller bliffue 
vtaff  Kon. Gustaffz afföde, ieke nogit annat see eller 
önske. Förty liikesom Fursterne igenom thenne Testa
ment/  Ordning niuthe och besittie Furstelig Län och Rä t
tighet, alltså bör  och Konungerne igenom samma Te
stamente besittie then Konungzlige Stooll och niute Ko- 
nungzlige frijheter oeh rättigheeter.

F ö li e r :

Thereffter  öffuerantvarde W i  j wår Konungligc Cro
n e ,  Stooll oeh Spire wår älskelige käre älste Sonn, 
hogborne Furste  oeh Herre, Hr Lrieh &c. såsom then 
rät te  Sweriges, Göthes och Wändes utwalde Konungh 
och  hans effterkommande rätte mans arffvinger effter 
honom, och tillägne honnoin sådane Mai:ts höglieet 
och wåldh aldelis niute, bruke oeh beholle, såsom 
tlren Arflorening, (hwilken för någre åhr seden i 
W å r  stadh Wästerårs  aff menige Rijksens Stän
d e r  och Ledemot oprättet, och igenom theres flitige 
o e h  oaflåthelige böön och begären på alle sijder rat i -  
ficerct och bewilgett hleff) vdi bokstaffuen klarligen 
i längden förmäler och vtviser, hwilket wij och fö r -  
ihienskuldh weled kär ihugkommedh haffue, menige 
bäiste och nytte, tillwext och fönneringh vdi lijke måtte*



som aff  Oss skedt ähr, modii troskap, högste (lijt och 
tormåge sigli anlaga och läte befalcd ware.

Huruledes menige Rijksens Ständer vdi Wästerårs  
Arfföreeningh hafue hollit och sworit Konungenotn, är 
tilförenne blifued förmolt. Göres för then skiildh icke 
behoff här igen t het samma att opt äl lie. Men elfter 
thet här finns, att samma Wästerårs  Arfföreening på 
menige Rijksens Ständers idkcligc bön ocli begären 
bleff bewilliget, är icke mögcliget, att när the som 
Arffkonungen bedit hafftie, skulle halfua lålit sig för- 
merkie, att welet mere t heres Rätlighecter, än för andre 
framledne Konunger, som aff  ålder warit haffuer, skulle 
blilfue them förkorttet. Elliest skulle Kon. Gu staff 
neppeligen haffua tackat them thärföre, att the Konunger, 
som af  II K. M :tz Afföde komme kunde till Regementet, 
icke skulle måå niute den frijheet, som andre framledne 
regerende Konunger, som icke halfue warit Arffkonunger, 
som thesse nu ähre, huilke vthi alle Konungeri jke achtas 
för mere ocli högre, än Wahl-Konunger,  allthcnstundh 
igenom Kåret och ringe personer komma kunne till 
högste wälde. Yttterligare förmeles här och om Rijk
sens gagn och bädste, så och att thet skall blilfue hol
lit och efTterkommit, som vdi bookstalfuen klarligcn i 
längden bliflfuer förmält. Däruli finnes intet then Ko- 
nunglige höge rättigheet wara nemptt till alt alfhände,  
vthan att the skulle vara Kon. Erich,  lijkesom Kon. 
Gustalf, hörsamme, Iropliehtige och rättrådige.

F ö 1 i e r I n s a g e r :
Och thcropå öffwerantwarde W i j  honom, nemligen 

W å r  käre Sonn Ur Erich allt, som thenne heele Swe- 
rigis Crone tillyder och incorporeret wara bör, ther  
vtalf han sitt Konunglige Stånd, Ähre och Regemente 
före och vppehålle skall. I)ogh vndantagandes, liuad 
som Wij the andre förb:te wåre Liffzarffherrer och 
Fröker  hä rv t i , liuar för sig, serdeles vttryckeligen 
in specie meddelt och gilfvit haffve.

Här ölfwerantvardcs Konungen heele Rijket ; dogh



Ii jk väll bliflucr thet vndanlagi t,  som Iton. Göstaff 
haffuer giffwitt tlie andre:  liwarföre nogre fatte tlien
mening, lijkesom Furstcndöme liermed wore aldelis Prij 
och ingen vndergiffne. Ilwilket är falskt oeli twert 
emot Kon. Gustaffs egen Teslamentz Ordning,  där- 
före, alt om Furstendömen skulle ware vndantagne ifrå 
Konungens wälde, såsom tlienne orden synes lyd lie, så 
kade Konung Gustaf sielff icke kallal Fursterne här vthi 
Testamentet  nu Konungens och Cronones vndersåter, 
såsom här effter föllier, icke heller satt the orden här 
in: Antwarde wij honom all ihet,  som lieele Swerigis
Crone tillyder och incorporeret wara bör. Item: Och 
att ingen then mening fatte skall, alt wij här med wele 
göre någen alsöndring &c. I lär säijes, alt han skall 
haffue alltsammans, och strax däreffter bliflucr tliet 
vndantaged.  som Fursterne och Frökerne ärnad ähr: 
l)et kan icke förstås om Regalierne, vthan thet här talas om 
dette, som skall wara vndantagit, det förstås om Ränten, 
Inkomsten och nyttighceten, utile dom inium 5 Såsom och 
Adelen, huar effter sitt stånd, här vti Rijkit niute theres 
godz och Räute ,  Konungens och Cronones Rättigheet 
och Iteya lia  oförkräncht. Ilär seer man och, att Kon. 
Gustaff icke låther Fursterne mere Rättigheet,  än som 
han sielff vthi Testamentet vttryckeligen eller in specie 
nampngiffwit liaffwer, huar  vthi the Regalia icke bliffue 
vttrychte.

F ö I i c r 111 s a g e r :

Att W i j  dem och så med tilbörligit och furste- 
ligit vnderhåld, som Swerigis Rijkes Legenhecter 
oeh förmåge sigh i then måtte begiffue och lijde kunne, 
försee måtte.

I lä r  talas om Fursteligit vnderhåld, hwar med nog- 
sam pt  göres en åtskilualt på Konungens Rättigheet, så 
och 0111 Rijkscns förmåge och legenheet; huru legligit 
och nyttigt thet wille wara, att haffue här vthi Rijhet 
två eller tree Regenter lijke rådendes, kan huar och en 
hesiinne.



I n s a g e r :
Tlier lioos the alle och hwar serdelis för sigh, som 

här vdi vttrycht och samtycht är, bliffwe och vlaff 
wår käre Sonn Hr Erich, thesliges alle Rijksens Stän
der och Vndcrsåter så trogligen derwedh forswarede 
och beskyddede wara skulle, som W i j  för theres och 
alle andres våre undersålers bädste och wälfärd skuldh 
wårt Liff och leffuerne så och arff och egitt thervt- 
öffuer ospart hafft och wogit lia (Tue. Och att sådant 
måtte ohrolzhgen hållas, föruthan theres eller andres 
[huem t het helst wara kunne] inotsägen eller förhin- 
dringh vdi alle måtte, ehuru menniskiornes sinne eller 
list emot thenne sidsta W a r  willie thet optenkia kunne, 
hwilket och alt annat sådant W i j  här medh aldeles platt 
krafftlöst, ded till intliet giort och casseret haffwe wele.

Här emot disputeres intet, vthan Kon. Gnslaffz 
Testamente bör ju bliffve wedh macht, doch hiiars och 
eens Rättigheet,  både Konungens och Fursternes,  oför- 
kräncht  och åtskilt.

I n s a g e r :
Tlier effter så giffue och öffuerantvarde W i j  här- 

medh och i thenne W å r  sidste willies krafft,  W å r  el- 
skelige käre Son Erich med Guds Nadhe Swerigis, Gö- 
thes och W ändes  Ar Ifurste, och Hans ell terkommande 
Ma nsarffvinger, och wijdere ifrå Arffvin ge till Arff-  
vinge, till sitt och theres furstelige vnderhåld thesse 
efffterschreffne Slott och Län, all theres  vnderlig- 
gende land, folk, Adell,  Clärkerij ,  Borgare,  Bönder ,  
Skat t,  Afradz Ränter,  Tul len,  Sakörer och andre up- 
börder;  item liggende Grunder, Aker, Anger, Skogar, 
Iachter,  Siöger, Strömer, salt och färskt watten, Fijske- 
rier, Quarnedammar och Quarneströmer,  funnet och 
ofunnet Bärgzwärk, och in Stinnnn medh alles tlreres til— 
hörning och nyttigheeter, lijke som W i j  thern på Cro- 
nones wägne sielff hafft haffve, med theres skillnat 
och grändzer, platt inthct vndantagendes; Sammaledes 
och alt thet förråd på Archlie, Munition, Victualie



och hwad annat ,  som tlier tilliörer, allt sådant såsom 
sin cgin Furstclig Arlfuedeel , föruthan all Taxe,  be- 
swäring eller förhollning, bchålle, niute ocb hruke för 
sig och sine Furstelige Lifzarffvinger, ifrå Arlfving 
och till Arffvinge till evigb tidli, elfter som vtbi W å r t  
Konunglige Donations brelf, förbemelte W å r  käre Sonn 
däruppå giffwit, widare i längden vttryckes och for

males.
Denne Artickell är then förnemste, som the hålle 

sigh widh, bvvilkc tillegne Fursterne både Konunglige och 
Furstelige Rättigheet vdi theres Furstendöme, fattandes 
orden wrångwi jseligen, intet achtandes, buadli föregåår 
eller efftcrföllier, vthan säi je öffuer huffvud att Fursterne 
med thelte stycket böör halfue Furstendöme så fritt ,  
som Kon. Gustatf  them sielf haffuer halft, hwilkct dogh 
likuäl med ingen grund står till att bevise. Här emot 

linnes månge skäl,  att thet icke så kan ware eller för- 
stås. Orsaken,  att skulle thet ware för Fursterne så 
frijtt, som thet war för Kon. Guslalf, så wore the sielfve 
sine egne Herrar och icke Länsfurster,  och hade icke 

till att bekenne någen för theres Öfuerheet,  icke heller 
till att  bedes eller annamine Län af  någen wärldzlig 

Herre ,  eij heller wara någen medh edli, troheet eller 
Rosstienst förpl ichtede, eij heller någens Yndersåte, 
såsom dogh likuäll Kon. Gustalf siellf kallar them, och 
förmanar , att the sigh såsom trogne Yndersåler skole 
hefinne lathe, och att them böör  göre Swerigis Konnng 

theres Eedli och låtlie sig regere af  honom. Såsom i 
sig sielf för  alt sådant war Konung Gustalf frij- Han 
war en Konung, then som ingen Wärldzl ig war under-  
g lfwen, hwilkct icke när kommer ölfuereens med thet 
Furstelige Regementet, som han vtbi sitt Testamente 
Furs te rne  tilägner. Ölfuer alt thet halfuer Kon. Gustaf 

vt hi Testamentzordningen förtagit ,  att ingen furste här 
i Rijket må inlåthc sigh vdi någre handlinger eller 

Tracta t ion Konungen oåtspurt, heller och förpante eller 

bortsält ie  utalf furstendöme, mycket mindre till att bor t-



giffue något arfveligit, son) skulle h a flue bestånd,  der then Fiirstelige Manslinie wore affliden, vtlian inedli then bcsked alene, att så länge soin Furstl ige rnans- 
arffvinger till wore, Flliest när the döde äre, bör Fur- stendömet sa stort och gott, som t het ifrån Cronon kommit är, legges ther vnder igen, elfter Kon. Gustalfs egen Testamentz ordning. I lär  vtaff linnes nu, om the kunne 
haffue Furstendöme så fritt, som Kon. Gustalf thet hade, 
hwilken ingen war någet förplichted eller vndergiUvin, 
och Fursterne twert emot igen bör ware Konungen rätt
rådige och såsom vndersåterne, hvilke ther  icke hafna wijdere till att råde oeli biude, än som vttryckeligen förmäles i Testamentet. Därtill med så måste ach
tes huad det ordet: Såsom W i j  ihet siellf inne halft 
halfue: föregår och elfterfölger, nemligcn, In  Summa
med alles theras tilbehöringer och nyttigheter, lijkesoni 
W i j  siellf på Cronones wägne innehalft halfue. I lär 
medh är icke the Konungzlige Rättigheter eller liegalia  bortgiffne; förty här om disputcres intet, men alle Landsänder  bör bliffuc Wedli theres skillnader och rå-  
märkie, som ther af  ålder warit  haffve. Så är och här  
med Fursterne cffterlåtne Furstendöme med theres lil- behöringer och nyttigheter, huar  emot ieke heller är  nå- 
gen insage. Men om Konunglige l ieg a lia , Frijheter, Härligheter talas här intet om, och är här emellan en stoor åtskillnat, lörty nj tt igheter  och tilbehöringer till Furstendöme är en ting som mcdli ögonen sees och 
merkes kan, som är ärlige ska t t , ränter och utskyldor. Men Konunglige Hegalia och llärligheeter är en osynlig tingh som hafliia föge Räute eller Nyttigheet med sigh. Qute in Inre  Prteeniinentice et dignitatis tantum  consistunt, et ad perpetuam possessionem in in feriorem , 
absque M ajoritatis et M ajestatis derogatione, resignari non possunt. Förty thet bör alene wara hos then, soin haffuer ingen Wärldsl ig  Ölfuerherre,  Qui superiorem  non agnoscit, och thär han Wille sig thet alhände, så 
worde han icke deres Ölfuerherre,  vthan theres lijke; kunde för then skuld mcdli tiden föge hafluc öffuer them



att rådc och biude med rätle. Nam inter pares nulla  
est imperandi auctoritas. Där före cffterlåtit kan man 
icke där vnder drage nägit mere, luiilken Kon. Gustaff 
sielff haf tuer Welet sig förbeholle vdi thesse orden : Till 
sitt och theres Furstelige Vnderliåld. Sä tinnes och 
här: Säsom sin egen Furstelige Arffuedeel. Dette gör 
nogsampt en skijlfångh fskilnad)  pä the Konungligc och 
Furstelige Rättigheter,  och betyges och klarligc, att 
tliet icke kan annerlunde förstås,  än om Ränter  och 
Nyttigheeter, t härmed att Kon. Gustaff någet tilförenne 
tager vnden the,  som 11. K. M. sine döttrer giffvitt 
haffde, huilkit icke war  näget land eller län, vthan en 
Summa penninger, som ingen deel eller egenskap haffuer 
med Regalier eller Regemente. Så haffuer thet sig och 
medh Furstendömeus beläning, när thet te vndantagcs. 
Reroper sig och här opå Donations Rreffuit,  huilkct 
man strax här elfter will öffuerlöpe.

F  ö 1 i e r :

Så skall och han ther emot vdi alle måt te,  såsom 
en Irom Sonn och Christen, trogen och rättrådig Swensk 
Man ock Vndcrsåte ägner och böör, sä och hans elTter- 
kommande Lifzarff vinger vdi lijke mätte effter lionotn 
torplichtige ware, sig ailijdh trogligen och wälwilligen 
med hulskap, troheet och tryggheel både emot Gud,  
Oss, thesliges emot Swerigis Crone och sin käre l ierre 
Broder, när Gudli honom till then Konungligc Rege
r ing i Swerige för en Konung och huffwudh efter wår 
dödelige afgångh förseendes warder, thesliges emot t lie 
andre hans efflerkornande Swerigis rätte och til hör— 
lige Arfher rer  och Konunger, och sitt käre Fädernes
land Sweriges trogne Inbyggare och iäinwäl! för alt 
ärligit folk will och kan wara till swars. Samma- 
lunde skall han och vtaf förbe:te Län thet meste folk, 
liäster och Krigzrystningar, som honom mögeligit, och 
lian vthan sin skadhc till wäge komma kan, till att 
g ö re  Swerigis Konungh och sitt käre Fädernesland 
the r  med, vdi alle förefallande nödh och anlacht-



ninger, liielp, t röst,  bistånd oeh vndsättning både till lands och watten, emot allum them, som SwTerigis Rijhe eller någre the Landzänder,  ther till lyde, och tliess Inbyggare öffuerfalla, förherie och förderffve W7d e ,  huar  som hälst behoff  göres,  och sådant af Swcrigis Konung och thess trogne inbyggare oeh ständer, af  honom eller hans effterhommande Lifzarffherrer fordret och begärit blifuer. Och när nöden till thet högste fordrcr [ihess Gud wärdes nådeligen länge affvän- de] shall han då och hans Lifzarffvinger efter honom all deres förmågo haffua ospart, till att trogligen vp- sättie, med Swerigis Rijhes Konung och thess trogne Inbyggere, både liff, gods och alt annat,  huadh som han tienligit wara till att affwärie Rijhsens shade och fördärff  m ed. I t  era och på thet att ingen den mening härvtaff  fatte eller taga shall, att W i j  vti någen måtte achte göre någen af sundring medh the Län, som (wij) wåre häre Sönner, Högborne Furster och llerrer,  l l r  J  a h a n ; Hr  M a g n u s  och l l r  C a r 11 nådeligen vndt och effterlåtit haffue, if rå Swerigis Rijhe (vt  han Wele, att samma Län alle shulle blifftie, såsom the af  ålder Warit haffue, incorporerede till heele Swerigis Ri jhe)  och aldelis stadig hålle sigh derwed, såsom thet ene Ledernotet håller sig och hänger wid heele hroppen, och lather regere sig vtaff sitt rätte huffvudh. Så shole förberte wåre häre Sönner, l l r  J a h a n ,  Hr M a g n u s  och l l r  C a r l l ,  sampt theras effterhomande Arff-  vinger, såsom föreschriffvit ståår, ware förpliehtede altidh både med rådh och dåd till att hielpe, affwärie och förehomme effter theres ytterste förmögenheter högbe:te wår häre Sons l l r  E r i c h z ,  effter wår  dö-  delige afgång såsom theres rätte Herres, Konungz, oeh h ms effterhommande echte Mansarffwingers, sampt Swerigis Rijhes alles theres häre Fäderneslandz shadhe oeh fördärff, och udi ingen måtte sig ifrå honom, hans Arffvinger oeh Swerigis Rijhe afsöndre låthe, wed thet peen och straff, som i SwTerigis Lagh förmäles. Thess -  liges, så offte någen ny förändring sheer i Regementit,



vdî sâ måtte, att anten W i j  eller tillkommende Arffvin- 
ger effler oss [thess Gud nadeligen länge effter sitt 
gode behagh wärdes frijste] dödeligen affginge, och 
någen annan aff samma Konunglige stånd oeh hlod 
homme till Regementet igen, effter som W i j  oeh me
nige Rijk sens Ständer samptyeht (oeh)  beslutit haffue, 
då skulle förbtte wåre Sönner oeh theras effterko- 
mande Mansarffwinngar besökie samma Herre oeh Ko
nung medh tilbörlige ähre och Reverenlz, oeh begäre 
stadfästelse på thenne W å r  faderlige gåffve oeh för- 
läninger, sammalunde tilsäie honom hulskap, troskap 
och manskap till menige Swerigis Rijkes gagn och 
bäste vdi alle måtte, och thess allt så stadig ef ft er- 
komma och bevise, såsom alle andre rättrådige och 
t rogne Swerigis Rijkis Råd och Ledemolher att göre 
skyllige och plichtig äre.

flä rvtaf kan man hlarligen see och förnimme, om 
Furs terne  efl*ter Testamentzordningen kunde haffua Fur- 
stendöinit så f ri jt t,  som Kon. Gustaff  thet sielf hafft 
haffuer,  allthenstund thee nu räknes för Vndersàter,  
skulle lålhe regere sigh. Så står här och, att the Fur- 
stelige Län shole ware, såsom the af  ålder warit haffue, 
incorporerede till heele Swerigis Ri jke,  thesliges och 
att the skulle Wara förplichtade att effterkomme theres 
hulskap, troskap och manskap, såsom alle andre rättrå
dige t rogne Swerigis Rijkes Råd och Ledemolher att 
göre  skyllige och plichtige äre. Äre the nu i så måtte, 
som orden lyde, Konungen och Cronen lijke med andre 
pl ichlbundne, så kunne the icke tillägnc sig Konungslige 
W ä l d e  och Rättighet. Ded gör nogsampt fyllest, att 
Kon. Gustaff ieke haffuer bort giffuit lieyalia  eller welet 
förminske Konungens Rättighet för ettterkommande.

Dogh wele WTij i sönderheet och aff  ett gott be- 
tänckande,  till at förekomma myckin olycke och farlig- 
hee t ,  härmedh förordnet och betinget haffue, att ingen 
a f  wåre käre Sönner skall frijtt eller lillatid ware, nå- 
get  af ihen deell, som W i j  dem aff  Cronen vndt och 
fö r l än t  haffue, någre främmande eller inländske till



nagen ägcndoom arffligen eller i någon an non mitte 
att tillwände, sellie, fi»rj»;»nte, tillegne heller försetie, 
dette Ri jkil ,  dom siclffue oller Vndersåtherne till för
fång oller förminskelse.

I lär förbiudes, att Fursterne icke måge sälie, för- 
pante oller arflveligen giflue; här är oeh nu don lio- 
nunglige Frijheet bortte för Fursterne som Kon. Gustaff 
hafuer brukit ,  ther han haffuer borttgiffvit både Fur- 
stendömer, ooh lordegodlz till ewerdelige ege. Iluar- 
vtaf will folge, att när Kon. Gustaff icke wille effter- 
låthe Fursterne i så måtte haffue macht alt lage, råde 
eller föryttre theres egitt, ieke heller till theres egne 
tionere, som thet vtaff them kiinne haffue förtiendt, 
Därmed alt ihet bliffuer öffuer huffvudh förbudet på 
wisse wilchor, hwilket är en ringere f rijheet,  än alt 
beholle Itegalia, althenslundh att störste deelen vlhaf 
personerne, som här i Rijkitt någitl arffveligitt äge, 
haffue then myndighet,  myckit mindre hafluer  Iion. 
Gustaff welet inrympt Fursterne sine efflerkommende 
Konungers Regalier oller härligheter, hvilket är  fast 
högre och s törre , än ihot man må råde göre vdi sitt 
egitt.

F  ö 1 i c r :

Ooh skall samma Vå re gode Män ooh tionere vare 
förplichlede icke mindre (ill alt bcvise högbe:tc Vår 
käre Sonn IIr E r i c h  och hans efflerkommende ächte 
mansarffvinger all troskap, manskap ooh tilbörlig tienst, 
såsom theres rätte l lerre och Konung eflter Vår  dö-  
delige ooh salige afgång.

I lär ståår, alt Rijksens gode män ooh tionere 
skole vare förplichlede icke mindre troskap ooh tilhör- 
lige tienst ihe effterkomande Konunger att bevise,  än 
som Kon. Gustaff sielff skeed war. Skall thet nu så 
vare, så kunne ieke Fursterne tillegne sigh nogen härlighet 
eller tiensl vlhaf ihel , som Ihe tilförene Kon. Gustaf 
wore pliehlige oeh wane att bewise. Mere finnes inlhet 
v t hi Testamentet än som här förmält är, om Konunglig



och Furstelig Frijheet;  Nu will man företage Bonatio
nen, och lyder så.

Thet W i j  äre skyllige och plichtige de andre Våre mi. 
elskelige käre Barn,  hvilcke och äre vtaff Konunglige t io n sb r e f f  

Stamme och hlod, med tilbörliget och fursteligit Vn- 1,07 
derhåld alt  försee och försörie, efftersom Sverigis Rij- 
kes förmåge och lägenheter sigh vdi thenne måtten 
hädst begitfue kunne.

Ilär talas om Fursteligitt Vndcrhåld, hvarmedh 
Konungen åtskild Konungligilt och Fursteligitt wähle, 
därtill med om Rijksens förmå go oeil lägenheet , och 
kommer aldclis öffuer cens med Wästerårs  Arfföreningh, 
thär thesse ord och således finnes wara insatte. Skole 
nu Fursterne haflue Fursfendömen så fri jt t,  soin Ko
nung Göstaff  thet sielff hade, så wille the orden: Fur
steligit Vndcrhåld icke tiene, och kunne icke heller 
Rijk sens förmåge eller lägenheet ware synnerlige wäll 
betäneht, när Konungen icke skulle niuthe sine Regalier 
öffuer allt thet, som böör  ware incorporerede, hwileket 
seden kunne Ware en stor orsaeh till inhyrdes oenigheet 
vdi Rijkit, huarigenom både thet Konungzlige och Fur -  
stelige l luus kunne komme vdi en obotelig skadhe och 
olycke.

F ö 1 i e r I n s a g e r :

Så att hög te W å r  käre Sonn Hr Jahan oeh hans 
efftorkommende Mans Arffvinger måge och skole niute, 
bruke och beholle till evärdelig äge för:de Slott och 
Län mcdh all Cronones årligc Skat t,  Saakörer, Fo- 
dr ing och all annatt  Rältigheet och Vtskylder, som 
ihei* årligen vlhgöres kan, inlhet vndantagendes.

Saminalunde skall oeh förhe:te W å r  käre Son oeh 
hans effterkomande mandzarffvinger frijtt och obehin
drat  beholle oeh niute huadh Bärghwärcker vdi förbe:le 
hans  Furstendöme nu fundne äre eller här effter finnas 
kunne.  Thesliges måge och skole the haffua Fuld-  
mac ht vdi samma Furstendöme till att råde biude oeh 
s tadfäste  öfuer Slott, Fäster, Land, Lähn och alle thess



inbyggere,  andelige och vvärldslige synderligen huad
Cronones årlige Ränter och s kyll er belanger, sig sielffue
och menige Rijkelt till nytte, gagn och bäste.

Vdi Testamentet tillägnes alt det som der sanma- 
städes vltrycheligen och in specie förmäles. Nu finnes 
icke vdi Testamentet tlie Itegalia  eller höge Konung- 
lige Frijheter, antingen med allmennelige eedh, högste 
doom eller wähl, ey heller allmennelig vvapenlienst, 
myndighet att insettie Bisper eller Lagmän,  eller någit 
annat  sådant,  ware Fursterne in specie inrymplt  och 
efftcrlåtitt, såsom tilförende nogsampt är bevist; därföre 
kan man icke med rätte tiliägne dem mere rättigheet, än 
som Testamentet innehåller. Sådant bliffucr effterkom- 
mit med ihess egne ord,  så lydcndes: ( Vttryckeligen 
och in specie). I lijke måtte beroper sig Testamentet på 
Donationem  tvännestädes med ihesse orden: Effler som 
vdi W å r  Konungl. Donationsbreff, W å r  käre Son där
på giffvit, vvijderc i längden vltryckes och förrneles. 
I l ä r  finnes ded nu icke heller vare bortgiffne huarföre 
odisputerligen will fölge, att Fursterne med rätte icke 
kunne tillägnne sig flere Rättigheter, än som både i T e 
stamentet och Donationen blifuer opnämd uttryckeligen 
och in specie, och elfter Donationens vltryckelige inne
håld och lydelse, effter som orden bådestädes lyde. 
Och nempnes här opp årlig skatt, fodring, sakörer och 
all annan Rättigheeter, som lliär af  årligen göres pla
ge r ;  Item Bärgvvärek fundne och ofundne. Vdi Tes ta 
mentet opräknas skatt,  afradh, Räntter, Tuller, Saak- 
örer  och alle andre opbörder; hvilkit allt kommer 
öffuereens med huart  annat,  och bör icke widere vt- 
sträckas,  än som vttryckeligen och in specie förmä
les, effter som sielffve orden betyge. Ded här och 
nempnes in genere andelige och vvärldslige, Adell oeh 
Clerkerij, det kan icke tydes in på thet, som the a f  ål
der Konungen (och) Cronon haffue vvarit plichtige; villan - 
i andre måtte på tilbörlige hörsamheet,  ähre och vvörd- 
ning, icke allenest Fursten vthan och Rijkit till gagn 
och godhe, hvilket klarligen bevises med thesse orden


