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niiilliir krijget ( " ill  (iudli) blifvcr iindat, skola ilhc se- 
dlnsam slippa; hwilcket bondcståndit enfaldigt tagit j  
bettüänckiande, efter propositionens intagande och den
ne fahrlige tijdzens tillstånd noga öfwerwägt, ser- 
dellies den skyldigheet wij bülira wårom Nådige Ko- 
nuun gh bewijsa, och dhen oroligheet en lijd bortålh 
Stääiindernc för Fiendens infall halft hafwer detta cn- 
faltcdiiga bondeståndet eij mindre kunnat giöra, ähn 
så w ijdha drägeligit kan walira, af Skatte och Cronc, 
bewwillja och samtyckia, en så stor uthskrifningh, 
effftcer m anskapet beräcknandes, undantagandes dhe 
till 60. ålir kombne, och ringare ähn 16, elfter 
RijlkLzdagzbeslutz innehåld, som Frallsemännen til- 
låtiai på sitt Frällsc.

Cavalieri och jnfanteriehemman, tycker detta cn- 
fahdliiga bondeståndet skiäligt wahra nogorlunda fur- 
skodhma. att dhe gårdar icke blifwa om intet; Ty om 
en IHyttare faller, är godt liafwa nogon i bården som 
häsdtten åther kan berijda. Och om en bonde som 
bruilk_ar ett jnfanteriehemman och 8 Soldater ticaa 
förte;, och dhen samme bonden hafwer att löhna, 
skuillle dhen bonden tagas till soldat, kundhe dhet jn- 
fanttceriehemman blifwa odlie, och dhe soldater mista 
sin lluningh, ställandes altfördenskuld sådant uthi dhe 
högtte Kongl; Comniitterade Herrars skiählige och hög- wijsste oindömnie.

3 L  Pröfw ar och dhetta enfaldiga bondeståndit 
skiäilhligt att dhe föpswarskarlar, som ähre på Skatte 
eilen- Crone, att dhe mage ståndande blifwa ibland 
Skaittte och Crone och icke ibland Frällset. Och i 
dhe it öfrige ställe wij under dhc litige Koilgl: Com
mittite rade Herrers skiählige fdrgodllinnaude, huru man
ge siättias skole i Kollien.



Afwachtandes en Nådgunstig resolution m ed fifür- 
blifwande

Eders hüg Grell. Excell.s Excelelks 
Tienst ödmiuka Yndersåtfther

Schara d. 23  S e p t
An:o 1 676 . Bengt Jngemarsou i Grufvvaadh

i Laskehärad
Pehr Anderson i Ugglum Anders Ollson i W ååmb 

i Gudhembzliärad i Kåkindz bäradhh
Håkon Giöstafson i Ast- Swen Larson i Slöta och li

torp i Wassboliärad. W artofta häradh 
Tolire Bengtson i Lisberg Pehr Torbiörson i WäsHtorp 

i W illskehäradh i Skåningz häradh.i.
Swen Swenson i Sörby Bengt Gunnarson i Rutabur-

för Källandzhäradh. gia för Åsshäradh.
Erick Jlw arson i Broby Vdder Ambiörnson i Looflz-
för Grefskapet i Kindhärad, gården för Frökindzhäriradh 
Ambiörn Uddson i Öekull Anders Larson i Ölinnom 

för W allehäradh för Barnehärad.
Anders Töreson i Lekunga 

i W istehäradh

III. JLniiillilagcii i Borås 16961.

A d e ln s  S v a r  /j u  P ro p o sitio n en  v i d  m o t de t i  

B o r å s j  du t. d . 3 / A u g . t 6 y 6.

På af H: Excell: Högwelborne Hccrren 
Richz Rådli Herr Tohre Bonde medh We- 
derböhrlig Wyrdnat Ynfångne Memonrial j  
Bohråhs wedh ibidem hållne mötleet af



ilhe ährender, som Ridderskapet och Ade> 
len ähre word ne propouerade, füllier dett®.

Alldenstundh nedanben:de intet af bortowarandie 
FIRidderskapet och Adelen lier i EUTzborgz lähn tilll 
cl (detta anstälta mötet ähre befullniecktigade, a f hwarrs 
blhetiänte någre fåå, vthan fullmachter sig infunnitt, 
titlill inhämpta liwadh proponeras; anståhr fördenskulll 
idccke för dhe bortowarande (som twifels vthan piå 
FIRichzdagen i Stockholm, sidst uthj denne månen, siig 
lillärer sistera) uthj nogon måto sig till uthlåta, fas>t 
wwvij för wåra som dhe andre nu wederwahrande Ståndiz 
PIPcrsoner nochsampt förnimma, lmadh till kgl. Maij:t:z 
tjtjjenst och Rijchsens defensiou uthj desse fahrligce 
kkcrigztijder reqvireras. Altså och Emedan ährmältee 
RRtijkzdag will (iudli 1111 snart angåhr och hållas skalll, 
bbiedies üdm iukeln medh Mentionerade propositioni 
ooich -dheruthinnan wähl författade Momenter sampit 
ppirojets till krigzfolkz sammanbriugande etc. Resolu-- 
ticiion, må så länge beroo, förmodandes sig ingen vn- 
ddirager, elfter mögerligheetcn defensions werkelt 
slslkyldigst till1 befrämia, och sin hörsameste plichtt 
mmot kgl. 3Iadj:tt och Fäderneslandet præstera, och aitt 
ecimedlertijdh samptel: Vndersåtare, Efftcrkomma sim 
vtnthlåfwadhe skyldigheet wedh anfordran medh alll 
m m acht till gi öra lieuden vederböhrligt motstånd, lemb- 
nm andes dettai medh mehra till wedergåendes w ijdare 
ggcottlinnande och bewilliantle, jembwähl hvars och ens 
boieswährs anbringande, omledue skada af fienden så 
ooich 0111 Rusttienstz förhögning, och 0111 icke i dess 
stittälle uthj denna provincien, på annat sätt skull kun- 
naia samma påbudue fördubblingen ällMtliåå ßlif 1118- 
ddiereras, men för wåra egne Personer applådera och 
binijfalla wij alldeles Ridderskaps  ̂ ' ' i e n s  i Mar-
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gestadh d: 23  .lnlij gifne betänkiande ocli Swalinr, 

lüruthan liwadli Rijkzens Râdh ocii Ridderskapet i 

Stockholm om Rusttienst fürhügning bewilliat occh 

dels till sine betiänlc ber i orten ali præ stera bee- 

faldning gifwet. hafwa. Für dliet ül'riga Troo innerr- 

ligen ünskas, lierrcn gudh werdigas wända ali tinag 

till dliet bästa, bewara Kongl. Maij:tt sampt Rijkzenns 

Herrar och Armeerna till Land ocb watten, gifwve 

Segerwinuing üf:r dess fiender, dherigenom att äh rhå llla  

Repeterlig fredh och ändskap på detta beswährlig?a 

krijget etc. Sluterl. bidies üdmiukeligen della Rirm- 

ga ocb j wnderdånigheet wählniente swahr, nadigïst 

dextere må ansees och vthtydas, förblifu andes i 

dliet bfriga som wij skyldigst ähre, deras hög ExcellLs 

ödmiuka 1'örobligerade Tiänare af Roliråhs d. 2 1 Ausg. 

1676  Johan Gustaffson Ab: Von Eijckc.

Örnewinge m. p:ria (Sigill.>
(Sigill.)

P r e s te r  sk å p e ts  s v a r  p å  P ro p o sitio n en  v i d  niö>- 

t e t  i B o r å s  i6 y 6 .
Yppå Kougl: Maij:tz allernådigste Prro- 

position genom llieras ExcelLlier och högwääl- 

b:ne Herrar Hans Hög Grefl: Excelhnz Ill.r 

Rijkz Cantzeleren, och Hans Excellrnz Rijkkz 

Rådet H:r Tordh Ronde, uthj Booråhs fiör 

Prästerskapet i Elfz-borgz lähn, d. 19 Aujg. 

1 6 7 6  framstält, är thetta theras underdlå- 

nigste Swar.
Vthi thesse fahrlige och wij dt uthseende krigzz- 

tijder, ulhi hvilke wåre fijender oss på alla sijdtor 

trängia, belinner sig prästerskapet, såsom h w ar ehir- 

lig Sweriges Rijkcs inböggiare, skyldig, utlii diupasste 

underdånigheet gå sin allernådigste konung och bcrrre



Uillhauda, til Hljkzsens och gränsornes på thenne 
< «orten defcnsion, hvadh the elfter theras ringa för- 
nmågo kunna åstadkomma, Contribuera, a fh ie rta tt ön- 
îsskandes, att the kunde och förmåtte elfterkomma 
i ialt hwad af them fordras, så skulle theras redebogne 
nwillighet eij stå tillbakers. Men cmädan thet är them  
iiicke möieligeet både hålla Rustning för 64  behåldne 
m nantaal, och sedan skaffa en muntcradt Dragon för 
HPrästegården och Stombnen; Ty hwad theras inkomst 
wweedkommer, är then ulhi thesse fahrlige tijder'gan- 
isska ringa emädan Ahörarne äre af durchtoog, Skiutz- 
iniing och Gierder så uthblottade, alt inga Jntrader af 
eeen stoor dee! wentas, Prästegårderne äro här å orten, 
lfrram för annorstädes, en stoor deel mycket ringa, 
ttiil Säädh uthi then trånge Skoogbögden ganska Sva- 
gge. Anbelangande Slombnerne, som til Präste Ene» 
kviior och Sacellaner eij äre effterlåtne, liafwa the 
luithi thetla åh r Giästning, Skiutzning, Vthskrifning, 
Gnierder och all extraordinarie tunga warit underka- 
ssttade. P restegården är nästan det endeste en P a
ssitor nu hafw er att föda sigh och sina uthaf, Och 
nmåste lijkwäll sina Ordinarie och extraordinarie utli- 
haigor ehrlägrgia. Dock på thet att Prästerskapet 
sdkall Contestera sin underdanigste Trooplichtigheet, 
nmedh hwilkea thet är sin allernådigste Konung och 
ffäiderneslandet tillbundet, hafwa the Pastores som 
tiilllstädes äro och af sine hemmawarande medbröder 
fùullniechtige, hewilliat uthgiöra för hwarie 64  be- 
huåldna mantaal uthi theras församblingar, en häst 
edller klippare medh genien Sadel och betzel, och 
dben veed affordran lefw erera; Karl Gewär och annan 
Mlluntering är them omöicliget till wäga bringa, jm ed- 
lunr tijdh är theras underdånige begiärau, att thenue



bewillning medli thesse Conditioner allernådigst upm- 
tages: 1. Att 0111 thenne bewilliade häst och Sadeeel 
förkommo på hwariehanda Sätt sedan han lefwereee- 
rad är, att Pastor tå eij blifwer besvVärad gifwa emn 
annan igien. 2. Att Pastor om han eij sielf hade nöii«i- 
achtig häst och Sadel, eller i hast eij kunde tlieinn 
skaffa, honom måtte stå fritt lösa bem:te häst oclbh 
Sadel för Tolff d:r S:nt. 3. Att fattige Pastores soimn 
antingen först förleden w åår hafvva någon försambm- 
ling tillträdt, eller af misswext och Sädeskiöp uthm- 
armade, såsom ock arme bedrüfwade Preste Enkio)nr 
och faderlöse barn som nåådhåhr niuta, måtte loiiir 
thenna bewillning förskonas, är theras underdånigsttrte 
begiäran, hälst tå the sin armodh medh Häradz-Ting,rgz 
Attest uthwijsa. 4. Såsom en deel af P rästerskapteet 
äro af Fijenden allaredo öfwcrruinplade, en deel igtee- 
nom undanflycht för Fijenden sitt goda till en stoomr 
deel i loppet lemnat, så äre wij uthj then underdåiå- 
nigc tillförsicht, att hans Kongl. Maij:tt Invars oclbh 
ens Olägligheet allernådigst Considerar: The andrTe 
hemmawarande af P rästerskapet som af ingen fijeini- 
tle här til graverade äro, förmode wij att the siipg 
ifrån thenna bewillning eij lära undandraga. 5. Oinm 
icke högsta nöden fordrade, att tå thenne bewillnimpg 
måtte upskiutas til thess att herredagen uthi Slockix- 
holm är öfwerstånden. Act. Boorhås ut Supra

Johannes Bergh Martinus Lithenius 111. jpp-

Pastor in Kångedhal Boerausens. Pastor, suiao

fulmechtig för fyra nomine subscribit

häradher (Sigill)



A ndreas N. Gadelius? 
Past. Torestorpensiunu 
suo ac Contractistarunu 
nomine in Præpositurai 

Marcliiensi.
(S igill)

G A ö te b o rg s  f id lm ä g t ig e s  s v a r  pu  P ro p o sitio n em  
v i d  m ö te t i  B o rå s d a t. d . 21 A u g . 16j 6 .

Yppå H:s Kongl:e Maij:ts Wår Aller Yådigste Kom- 
uiingz och Herres Allernådigste proposition, genom dlue 
Hllijgwälbohrne Herrar, Hans Hög Grelhe Excellence 
I llle rr  Rijkz Cantzeleren, Ilögwälborne Herr Magnius 
(jjiabriel De la Gardie, Grefwe till Lecköö och Arensborgr, 
FF''rijherre till Ekholmen etc. etc. Geh Herr Rijkz RS- 
d llet, Ilögwälborne Herr Tordh Bonde Ylfsson, Frijher- 
rn e  till Tohlssborg etc. etc. oss och Here af Städeir- 
nue i denne landzorten och Elfsborgs lälin här i Borhå.s 
wwedh denna tijden fürsainblade, sa skrift som inundl- 
tueligen, är worden förestält; angående någre högnöi- 
dilige puncter, eenkannerligen der uthinnan bestående 
FF'ürst, det städerne wille med det aldralörsta coira- 
p jllçtera deres Bâtzmanshâld så ordinarie som cxtrai- 
onrdinarie; Sedan, det Borgerskapct, i Consideratiom 
ailf imminerande fahra, bevvillia wille een häst ocih 
SSiadell till mimtering af Dragoner, a f hwarie fy ra  
HBorgare, och det efte r  proportion af hwar och eents 
fcuirniögenheet som i amdre uthlagor observeras pläi- 
g ;;a r; llafwc wij af Göitheborgs Stadh Fullmächtige*, 
eü fte r den Fullmacht oiss medgifwen är, således i alll 
s$<om största Vnderdånighcet på S tadzens wägnar os>s 
fiöirklaradt, soiu fölier.

Joannes Stenius
(Sigill)

pastor Lundbyensis 
nomine præposituræ 

Gotheburgensis.

/



Hvvad Båtzmans Conipleteringen w edkom m er, ssai är 
oss fuller icke aldeles kunnogt Invad afgang  <<och 
förminskande i det föreskrefne, ock för d e tta  untk- 
giorde Manskapet n a r  a kan, doch icke utlian klajggan 
reeda förnummit dess förminskande, och det beswwär 
och tunga der emot är, andre i dess ställe fram sUäilla 
och uthgiöra, sedan den förre skrifningen sk ed d e ,, dä 
Stadzens coflärdie Båtzmän, som på landet födde vwoiro, 
med andre der till beqwemme och duchlige perrrso- 
ner, som doch utki den goda tijden sig der hållllit, 
och Rijkeligen närdt, sig från staden begifw it (cocli 
undanstucket hafwa, att nu in tet annat Manskap än 
det ringa skattdragande Borgcrskapet, med som Husttiror 
och många barn sitlia, är tillgå; lijkwäll till att ccion- 
testera dess underdånigste plicht och skyldighœiet, 
till Kongl. Maij:ts ticnst, och Fäderneslandets försnv.ar, 
uthlofvva nij för Götheborg att willia med högsta Jlflijt 
låta oss angelägit n a ra , att fullgöra och eom pletnera 
samme Båtzmans håld, så till det ordinarie, s><om 
extraordinarie tablet, så snart uptäckt och specifiicce- 
radt blifvver, hwilka, a f dhe för detta sk refne (Oicli 

lefwererade, afgångne, och hwilka behåldne ärc..
2 .

Munteringen till dragonernes betienande, med llhä- 
star och Sadler anbelangande, så elmruwäl wij (coss 
ingalunda undraga, med mindre wij med all möiijje- 
ligheet, bijspringa det gemeene Rijksens bästa uuthj 
alt det wår skylldigheet fordrar, med hwilken w ij 
Kongl: Maij:tt och Cronan förplichlade äro, som w ij 
och Borgerskapet der emot för rättsinnige och tno)g- 
ne undersåthare vvillia helsas, och ther emot le f  uva 
och döö, om wij der iämpte så lycksalige woro, ;att



kuiimna i w ärket præ stera det som vvlllian heller än 
guenrna wille låta fö llia ; lijkwäll förordsakas vvij al- 
lerrruinderdånigst uptäcka det wilkohr Borgerskapet är 
slaudd  uthi, hw ar a f förmodeligen inhämptas kan, hwad 
i (dlesse tijder till Allerhögstbem.te Kongl. Maij:ts 
tieimist a ff  ett allerunderdånigst liierta skeedt, iämwäll 
h an r u oftaberürde Borgerskap, förmedelst många olyck- 
sallii;gheeter, så  till land som vvatn, a f sig kommit är; 
förrltoijgåendes den osäijelige skadan Borgerskapet uthi 
dhuc 2:ue eeldswådar, som nästan 2f§ parter af Sta- 
deim iämmerligen, icke långt tillhakars, i aska lagt 
halffwver, sampt dhet eene Capitale skeppet efter det an- 
draaiT som  på ecn kort tijd^af storm och owäder förgångne 
äre? ;  Jem pte den skada af Fienden och Caprerne i 
SiöiJm tillfogat är, sedan krijgen påkommo, der doch 
demime stadsens vvälfärd, näst Gud, eendast och för- 
lieimnhligest a f  Siöfarten dependerar; Hwad som Bor- 
g ern sk ap et sedan A:o 1 6 7 4  uthi Decemb:s månadt, 
owdiigerligen Contribueradt och förskottet hafvva, så 
till R ijkzdags omkostnaden förledit åhr, som den bc- 
vvilllliade Krijgs- och Cröningz hielpen, såsom och till 
Höjg-vvälborne Herr General- Lieutenantens Aschen- 
benrjgs, och Baron- och Öfwerstens Högwälborne 
L eannhard t Ribbings Regements inqwarteringz- och 
w äirfn ingz- peningar, sampt stadzens Båtzmans pe- 
n in sg a r; och inqwarteringz peningar, för dhe högre 
af (iuarnisonen i Staden, föruthan sielfwa inqwarte- 
r in ^ te n  a f  dhe öfrige, S tadsens Borgerskap dageligen 
är Ibt etungat medh, iämpte det willige arbete och dagz- 
w äirk en  Borgerskapet, så  på Stadzens waller, som 
der- om kring liggande Skantzar till dess fortificerande, 
gion"dt hafwa, med dhe der till förskuttne m aterialier 
af iiiärn, Master, Spijror, dählcr och annat, Föruthan



dhe anseenlige förskåtten till berörde S kantzers jpro- 
videring, och annan behagelig emploij, sam pt Siltad- 
zens skepp, som äganderne, uppå ansökning till Koomgl: 
Maij:ts tienst allerunderdånigst nplåtit hafwa, lined 
hwad öfrigit, med Skiärbåtliarnes förfärdigande, saiimpt 
resors och skiutzningars uthstående. Nu ehuru wväll 
detta alt hafw er sijne besvär, ocli doch a f  eeni vn- 
derdånigh skyldigheet upbäres, så återstår än »myc
kel annat, som ögonskijnligen vijsar huru kraftceerne 
för Götheborg dageligcn aftaga, sedan som Gutdlh i 

desse twenne åhren har genom döden hädan rrjycht 
Stadzens Capitaliste Borgerskap, hwar igenom Ibör- 
dan så myckit m eera in på dhen lilla öfrige ittraf- 
liqverande resten sig tränger, efter andre fattigee: ge
m enare af Borgerskapet, sam pt handtvärkerne iicke 
komma till någon synnerlig vnderstöd i Consideraiition. 
Båtzmansskrifningen af 100:de Manskap skattans eij 

heller ett a f  dhe ringaste Stadzens decrement, «elfter 

dhe Bofaste skattdragande Borgare sedan dhe öffirige, 
som förbemält är, woro af wägen gångne, m erenndels 
der till tagne äre, och i deres ställe som nu feuelas, 
och så tagas m åste; Een stoor deel äro och g;iång- 
ne uthi Kongl: Maij:ts tienst under H:r Admiral Lieeute- 
nanten Siöblad, een part under Artigleriet, tillll all 

dermed undwijka alle stadzens beswär. Vthi limvad 
terminis Wermelandz Bcrgzslagorne, Gudli bättree., för 
denne stadz der vid verserandc intéressé nu sstår, 
är beklageligit, hälst efter lijfådran Götha Elf, och 
transporten vedh W ännersborg med så nobel en vah- 
ra  är så tillstoppat, att dhe till Göthehorg metdl si
ne vahrur anländande vthländske, således icke Ikun- 
11a nu någon retour igen afhem pta, hvar med sluudzar 

all Commercie och tillförsell, icke uthan irrcpnabel



fürllmst. Fürlegal den store skada Borgerskapet a f  
\ \  aminers borgs öfvergångne ruin, som sitt goda hos 
desiss Boirgerskap uthestående, genom Fiendens öfwer- 
fall., fürllorandes varda; föruthan den quantitet jä rn , 
och andire vahrur, som så oförmodeligen är kommit 
i F iiiendens händer, som i dess upsats korteligen till 
een deell är begrijpet; jäm pte master och annat trä- 
virkae, hivars quantum man så eegentcligen än icke 
veettt, do)di till een odrägelig summa sig bedrager. 
Ilvilllket alt m edh m eera, som anföras kunde, 1111 för 
korttlheetœn förbijgås, varandes detta till den ände ic
ke ii någon den allerringaste måtto upnämbdt, att 
der ined antingen söka någon prijs eller undandraga 
sig hvad  som till Kungl: Maijits tienst kan giöras, 
uthaam allenast genom detta allerunderdånigst att 
franm ställa , huru  Borgerskapet vid så beskafläde tij- 
der är u thblottat, sedan handell och v andell in- och 
utlKonn ä r  så under fötterne råkat, att machten moot 
villiiam icke kan svara. Detta alt oachtandes, villie 
vij (doch icke något till ryggia sättia, eller oss alde- 
les h ä r  uthi undraga, uthan allerunderdånigst efter 
h ö g s te  skyldigheel, här med till ett vist talil uthlof- 
ve ko ch bevillie att uthgiöra Femptijo Hästar och 
Sadllier, e fte r orthens lägenheeth, till Kongl: Maij:ts 
tiemsst, och dragonernes m untering; eller dess skiä- 
lige vederlag  uthi annat, der hästar å den orthen 
ickm kunde så många tillhopa bringas; och det i an- 
seennde till Borgerskapets, genom ofvanbesagde olyc
kor,, fö rvärrade tillståndh, att man icke kan förlåta 
sig jpå något vist och säkert mantahl, och der efter 
beviilllningen uthfästa. I allerunderdånigste tillför- 
siclntL att, samma bevillning med Kongelig iNåde måt
te uuptagen blifva. Till ytterm eera visso, att detta



således uthlofwat wara, och oryggeligen hållas ;sskalh 

bekriiftes det, iämpte w år underskrift, med Giiöfhe- 

borgz Stadz Insigill. Som skedde i Boeråhs den 

21 Augustj A:o 1G76.
På Götheborgz Stadz och Borgerskaps wägimar.

(Stadens Sigill) A. P. von Eijck 
Pauli Rokes. m. p.

Erich Skröder.

S ta d en  B o rå s's  s v a r  p å  P ro p o s itio n e n  v /iid  

M ö te t  i  B o r å s  d . 2 / A u g . 16j 6 .

Uppå dhe puncter som II:s Kongl. M:t wår ;ailler- 

nådigste Konungh och Herre af Nåde oss samupte- 

lige Städer j Elfzborgz Lähn igenom Il:s Höghigrefl. 

Excelhs H:r Rijkz Cantzlären Ilöghb.ne Ihr Gr<efwe 

Magnus Gabriel Delagardie, sampt H:s E xcelhs; H:r 

Rijks Rådh Hügwälbrne Ihr Tordh Bonde Vllulffsson 

här i Staden Borås förestält och proponerat haf- 

ver, lydandes som följer. I. Att H:s Kongl. M:t wår 

allernådigste Konung och Herre j Nåder a f oss-: be

gärer, dhet wij till Cronans tjänst utj denne kiirigz- 

tider så ordinarie som Extraordin: Bådtsmäiinnen 

complétera wille. 2. Att fyra borgare wille uth- 

giöra en häst och Sadel till Dragoners M untcriingh, 

dock elfter proportion af hwar och ens förmiöigen- 

heet som J andra uthlagor plägar observeras: /Altså 

förmedelst dhen plicht och troheet som hvar oclln en 

trogen undersåtare är wår allernådigste Konungg och 

Herre, sampt fäderneslandet skyldigh, hafwer Sta

den Borås sigh dher öfvver som här elfter föirmim- 

mes uti diupasle underdånigheet förklarat.
J. Hwad Bådtsmäns compleleringen widhkonnimer,



.så iiilhr oss iihn Hudj lof icke witterligit, alt någon uij 
Statdlzens Bådtsmanshåldh felilas, ehrkiännandes für 
dheimskull nogsampt war pliclit wara, att dlier an- 
finguen någrc ordinarie eller extraordin. Bådtsmän 
igenuom döden afgå skohlum wij effter wanligheeten 
utlijj dheras ställe förskaffa duglige Pehrsoner till 
Cronnans tiänst, på lnvilken ort hälst reqvireras, och 
dheir- om blifver a f  Högl. Kongl. Ammiralitetet eller 
dlieini som wederbör påmint.

2?:. Ehuruwäll wår fattige Stadh som allenast aln
en «(öppen fläck, och belägen här nederst, widli gränt- 
zen„ att fienden oss på en tijd både på dhen ena 
sidaim åth  W ännersborgh, sampt andra sidan ncdcr 
ifråun Hallandh mycket när w arit hafwer, och ähn 
ähr, så wäll att Snapphanar neder ulj Hallandh 
sig lhopctahls uppresa, att wij ingen timme eller 
stunudh älire om lif eller godz säkre, för lnvilken 
orsanak en man af huuset J medlertidh medli gräntze- 
ridhuning, w achters hållande och annat besvvär haf
wer warit graverat och ifrån sin handel och nä- 
ringlln afstängdh, Elliest ähr och staden belägen på 
åthsilkillige korsswägar, att wij medh åthskillige durk- 
mariccher, sampt krigzfolks, fångars och sjuke Sol- 
dateirrs förplägningh älira beswärade föruthan store 
pennningars contributioner till inqvarteringh, sampt att 
Stadhen är belägen på svvagh sädesort, att wij måste 
häimipta och kiöpa till wårth underhåldh ifrån andre af- 
lägnueorter, hafvom vij fuller täncht att blifva ifrån 
mumUeringh till Dragoner nådigste förskonte ; lijkwäll i 
ansenende till dlieu åhoga som H:s Kongl. M:t wår 
aller- nådigste Konung och Herre utj denne farlige 
k r ig s tid e r  drager för fäderneslandets förswar och 
säckaerheef, wiljom wij oss icke aldeles undandraga.



uthan elfter yttersta och högsta förmågo h är nrnedh 
bewilje till Kongl. M:tz och Cronans tiänst TITiiigo 
Hästar och Sadlar till samme Dragoners Munterriingh, 
lefwandes uthi diupaste och underdånigste tillförrssicht, 
att wij här medh i anseende till åfvvanbein:te ssskiäll 
blifvve nådigste förskonte : Att detta hörsam bligsttte af 
oss hållas skall förseglas detta medli behöriglm  ve
rification. Borås den 21 Aug. 1676 .

På Staden Borås W ägnar

Anders 
Stillman m. p:ria.

Anders 
Larsson m. p:ria 

På Borgerskapetz W ägnar i Boråhs
Bengdt 

llernbergh ni. p.rUai
(Stadens Sigill)

S ta d en  A lin g så s  s  s v a r  p ä  P r o p o s it io n e m  v id  
m ö te t i  B o r å s , d u t, d . 21 A u g . 16761..

Uppå dhe puncter som ll:s Kongl. M.t w årr  al- 
Icrnådigste Konungh och Herre hafwcr af Nådee; oss 
sampteke Städer i Elfzborgz Lälin igenom H:s llllögh 
Grell. Ecxelks H:r Rijks Cantzelären Högb.ne H:r 
Magnus Gabriel Delagardie, sampt H:s Excelhss H:r 
Rijks Rådet Höghwälb:ne H:r Tordh Bonde Vllulifsson 
här i Borås förestält och proponcrat. 1. Atttt wij 
wille complettera så ordinarie som Extraordin: BBådts- 
männen. 2. Att fyra borgare wille uthgiörmt en 
Häst och Sadel till Dragoners Munteringh; ähr 
delta Alingzåhs Stadhz underdånigste förklauringh 
som här elfter förmäldes.



1. ilvadh Bådtsmäns completeringen vvedhkommer, 
så ähr oss älin Gudj lof icke witterligit, att någon 
utii Stadzens Bådtsmanshåll felilas, erkiännandes for 
dhuen skull nogsampt vvår plicht vvara, alt dlier an- 
tinugen någre ordinarie eller Extraordinarie Bådtsmän 
igœinom döden afgå, skolum vvij effter vvanligheeten 
utjjj dlieras ställe förskaffa duglige Pelirsoner till 
Crrtonans tiänst, på hvvilken ort hälst reqvireras, och 
dinier om blifvver af Högl. Kongl. Ammiralitetet eller 
dlm en som vvederbör påmint.

2. Ehuruvväll vvår fattige Stadh älir en öpen fläck, 
oc:lh belägen icke långt ifrån Bohuus eller YYänners- 
bonrgh, hvvaräst fienden hafvver graserat, och han 
vviåire näste grannar medh partijer om Brandskatt 
be\‘svvärat, att vvij således medh gräntzeridning, vvach- 
teirrs hållande warit och ähre mycket betungade, Kl- 
lie iist älir och vvår Stadh ganska swag af Manskap, 
ähn re  och en dhel af dhe förmögneste utj detta åhr 
igieenom döden afsombnade, att dhe som nu igen 
lelffwa till Manskap älir mycket fattigt folk, dliess- 
uttlliom ähr Staden belägen på 2:ne store vvägar som 
dhner möthas tillsammans, dherföre hafvver och 
Sttiaden w arit besvväradt medh åtskillige durkmarchers 
föiirplägning, som dlier igenom hafva marcherat, dliess- 
lijllkest uthstådt åthskillige penningars contributioner 
föiir Jnqvvarteriugh, hafvvom vvij fuller taucht att blif- 
vv.aa dher ifrån befrijade, lijkäll i anseende till dlien 
ållmoga som ll:s Kongl. Mît år aller IVådigstc Ko- 
nim ngh och Ilerre utij denne krigz tijder för fäder- 
m eislandets försvvar drager vviljom vvij oss icke aldeles 
uinidandraga, uthan effter ivår fatliga OCll ytt§r§tH 
m uedel och förmögenheet bevviljom (ill KongLM.tz och  
Grronans liänst Tree Hästar och Sadlar till sam m a



Dragoners Miinteringh, lefwandes uthj djupaste -(och 
underdånigste tillförsicht, alt w ar fattige Stadh M a
digste blifwer dher medh förskont: Att della lntür- 
sambligste effterkommas skall förseglas detta mteedh 
wederbörligh verification. Borås d. 21 Aug. 1(3 77(5.

Elfter af Alingzåhs Stadh 
undfången fullmaclit.

Lars Swensson 

(Sigill)

B ö n d e rn a s  a f  A le ,  F /u n d re , och  fV iil i .t lc  
I l i ir a d e r  i E lfs b o r g s  lä n  s v a r  p t2 P r o /P o 
sition en  v id  m ö te t  i  B o r å s ,  d a t. d . i g  A iu ig .  
i6y6.

Högwälborne Grefwe, Sweriges Rijkes Raadh 
och Rijkz Cantzler,
Högwälborne H.r Rijkz Rådli och Håfråd, Saimjptl: 
Kongl: Commissarier och Nådige Herrar,

Eders Hög Grell: Excell: Excell: förorsakes wij 
Samptl: allmogen Uthj Alda, Flundra, och Wäitttle 
Härader som wed Elfvven boende äre, klageligen til- 
kiänna gifwandes, Huru såsom, (Gud bättre) fijjten- 
den oss illa plundrat, mykin Boskap och ammor 
wår ringa ägendomb bortröfvat, prästegården i Slkiip- 
lanna med 1 1 gårdar i Ahla härad afbräundt, 
ängiarne af krigsfolk til största deelen Vpätin <ooch 
Således en stoor deell helt ruinerade, al det s t tå r  
till Gudh när wij komma oss före igen; U ijk - 
wäll utliij desse fahrlige tijder j ty som kan läimda


