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ß o m le rnus svar pd  Propositionen v id  mö
te t i Mar iest ad  2 7  Juli 16 j6 ,  

lippå dhen å ll:s Kongl; Maij:tz war Aller 
NIdigste Konungz och Herres wegnar, al' 
lians Höggrell. Excelktz Höghborne H:r 
Rijckz Cautzlerii och Rijckz Rådet Ilöghwäl- 
horne H:r Tordh Bondhc insinuerade Puncht 
om Vthskrifningh, som für tijdzens hög- 
nödige coniuncturer till Landzens säker- 
hcct och defension skyndeligst skulle för- 
rällas, ähr dhetta af dhen menige convo- 
cerade Allmogens af Skaraborgz lähn vn- 
derdånigsle förklarningh, gifvven på Landt- 
dagcu i Mariæstadh dhen 27 Jnlij A:o 
1676.

Vppå wåre egne så wåll som samptl: hemmawa- 
rannidhe wåre Medbröders wegnar, hafwc wij af ge- 
meiiine Allmogen oss uppå dhen Aller Kådigstc ehr- 
buddlne Vthskrifningh sålunda vnderdånigst willia för- 
klanirat, alt, wij cffier noga öfwerläggiaude kunna för 
tijddien icke någon Ythskrifning bewillia, ulan ccnhel- 
leligjgen een för alla och alla för een samptyckie, 
beiåiake och bewillie för oss och wåre hemmawarande 
meoodbrödher, alt willia så månge som dugelige och 
tienmlige älire gåå medh wåre wapn och wärior fi- 
enddlen emoot medh aldra forderligste, emedan nu 
hüggçsta nödhen fordrar, och liendeu oss för dörarna 
nähinrmare nalkas, kan icke lijdhen lohla någon Vth- 
skrhiifningh blifwer nu anställ, utan dhen som på se- 
nesmte Kijckzdagh bewilliat ähr, winner efter bewill- 
ninggen sin fulkommelige effect; Och lefwe wij i 
dheem fürmodelige tillfürsicht, att, såsom wij af dhe 
ne wår samdrächtige, trogne och vnderdånigstc elm
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bindelse och plichl, holla oss till Kong!: Maij.tz vn- 

dcrdån ödmiukcste ticnst och fäderneslandsens de- 
fension aldelcs osparde, alt i lijka måtto für oss 

sigh till wärn wille inställa, Riddcrskapet och ^ d e 
len medh sitt Manskap, Borgerskap och Cronesky'ttter, 

dhe gamble officerare, förlofwadhe Ryttare och .‘Sol

dater, då wij efter dhem, som sagdt ähr, oss k;raf- 

tcligst obligere skohla i Herrans Kampn på plaittzen 

finna, och uthi aldrayttersta, undher wisse depmite- 

rade OfTicerarc dhem wij förplichte oss hörige och 

lydige, gripa till ett kraftigt mootståndh fiendcim att 

dämpa. Hvvilkct föreskrefne afskcdh och eenhelhedigc 

bevvillningh, wij uppå wårc egne och hemmaw anran- 

dhe Medbrödhers wegner, medh wåre Nampn och 

cgenhendige boomärken till yttermehra wisso isdad- 

fäste. Actum ut Supra.

Wadzbo Iliiradh 

Amnehäradh Mattes Nillsson i Uolanda 
lloffwa Giäldh Bonde Persson i Gaslorp 
Lyrestadh Giäld Lars Ambiörnson i Backa 
Ilassle Giäldh
Frcdzbergz Giäldh Joen Jonsson i Ilaijstorp 
Fagerhedz Giäldh Gunnar Larsson i Ridderhagtem 

Bellefors, Ambiörns Swensson 1 Kyrketorp 
Randzbcrgh, Swen Arfwedsson i Hästekulla 
Ilielstadh Anders Ericksson i Waa 
Flijstadh llelgic i Lunne 
Odeusåker Anders Ilindrccksson i Rambortorp 
Ilorns Giäld Anders Andersson i Frösswedh

Kåkindz häradh 
Sköfdes Giäldh Swentorpa Sochu Bengt Audcr.ssou 

i Kroken



Kinna Häradh 
YVedum Sochn 

Arfwcdh Jacobson i Wcdum

Göthcnne Giäldh 
Bengt Ersson i Wältlosa

Kollandz Iläradh 
Synnerbergz Giäldh 

Ilans Larsson i Lcedh

Kinncficrdingh 
Joen Thorsson f Linnarfwa

Skåningz Iläradh 
Wijnköls Sochn

Per Torbicirnsson i Wästorp

Liaske Ilärad 
Lîarffz Giäldh 

Ter Olotfsson i Giähra

Barnahäradli 
Skarstadh Giäldh 

Anders Persson i Wahra

Wiste Iläradh 
Tengencs Giäldh 

Gunne Andersson i Tooltorp

Wilske Häradh 
Güükhems Giäldh 

Anders Swensson i Siögärdh

Gudhems Häradh och Giäldh 
Per Andersson i Vgglum



Walleliäradli 
Skaricke (jiakili 

Bengt Svensson i Wågenborgh

WartofFta Uäradh 
Sandhems Giäldh 

Lars Ilansson i Pinnehemmet

Grefweskapet *)
Hergie Giäldh 

Olof Olofsson i Hala

Frökindz Uäradh 
Kinnewedz Giäldh 

Lars Swensson i Aalarp **)

II . Bjaudttlagen i gk n ra  1 0 ^ 0 .

Adelns svar på Propositionen vid möte?t i 
Skara d. 23 Sept. i6y6.

Yppå dhce nådige påminnellsser, som cflTter 
vvår allernådigeste Konungs ordres hainss 
höggrefl, Exclhs Rijkz Cantzlären mcedh 
h :s  Exelhs Rijkz Rådet h:r Thord Boinde 
vppå dhet till den 20 huius förleden hiiär j 
Scara anstälte Möte hafvva giordt till Riddder- 
skåpet och Adelen, som för dhenne gråug

*3 AVisingsborgskd G refskapet inn efa ttad e  iifven filera 

so ck n a r i W es te rg ö tlan d .

* * ) F le ra  af a llm ogen  liafva e g e n liä n d ijt  teck n at ssina 

bom ärken  vid n am n et.



här hafwa warit församblade, är dhetta 
Ridderskapetz och Adelens j vnderdånig- 
heet wälmcnte swar ocli betänckiande.

Ehuruwäl Ridderskapet och Adelen medh stör
sdia fägnat och glädie förspordt hafwa Gudz syn- 
neeirlige godheeth och Nåde, som eij allenast dhen 
wriidh förledne möte i Mariæstadh war Landzort, Ja, 
luede fädernesslandet öfwer hängiande fahra, aiF dhcn 
miiächtige Norske fiendtlige Armeeiis wärckelige an- 
nrailkande och inbrott j Wästergötlandh på bägge sij- 
d(0)r Elfwen hafwer förmedelst wår allernådigste Ko- 
niuings och Herres tijdige ordres, och dheres höga 
Em ell.rs tapperheet, försichtigc och beröinmelige Con- 
diuiite affwardt, vthan och dhen godhe Gudhen haf- 
wfeer H:s Kongl: Maj:ltz höga Persson atf sin gud- 
doojnimelige Nåde bcwahrat och dess wapn medh här- 
liggîh segher och Victoiria bekrönat, så att dliee medh 
liœæle fädernesslandet halft ordsaak och ähn hafwa 
såi länge tliee lefwa, dhen gode Gudhen och hanss 
hœdige nampn therförte älira och prijsa, så förmärc- 
kitte thee lickwäl nogsampt icke wara nogh ett så högt 
wiäirck som defensions wärcket är, wäl begynna, och 
tlueer öfwer rådslåå vthan vppå Rådh och tillsäijellsser 
eeein wärckelig Execution will föllgia: Och såsom nu 
föurleden 29 Augusti vthj Mariæstadh åthskillige 
ähnrender woro för Ridderskapet och Adelen propo- 
nœirade, öfwerlagde och aff dhem effler therass vn- 
deeirdånige skylldigheeth på Ihct möijeligcste etfier- 
sotim nödhen kralfde, resolverat, lmilken dheras vn- 
de^rdånige resolution för dhet fiendtlige iubrott, och 
nåitgor annor tillfälle icke då kunde ställass j wärc- 
keul j syfnerhcelh innan thctta therass vnderdånigstc 
beltänckiande wår allernådigste Konungh wordet Com-



municerat, så hafwer högstbem:te H:s Kongl: Maiij:tt 
sigh allcrnådigest lätet förmärckia thctta Ridderskapietz 
och Adelenss trogne och vnderdånigste swar <och 
öfweriäggiande j Aådcr behaga allenast om wärrck- 
ställigheten ahnhållet, och att hanss Kongl: M.tt jnå
got Manskap aff Rytterij (her liooss förskaffas niåitte. 
Hwarföre thee nu ytterligare sedan såsom x\llmosgen 
är worden brachtcr till någorlunda bättre raisomc- 
ment ähn tillförrende, och belofwa Vthskrifnin^gen 
att vndergåå, sig sålunda welat j then måttan lför- 
klara, angående så Rusttienstz hållande som Wth- 
skrifningen. Att ehuruwäl dhec gerna skulle önsskat 
sigh kunnat medh thee andre provincier j Rytteriietz 
förskaffande een lijkheet göra, och således tweinnc 
Munteringer vppå een häst Rusttienst förskaffat, så 
lichvväl j betrachtan, att hästar och gewähr bekcom- 
ma, faller dhem nu så mycket swårare, som dlliee 
ifrån Skåhne intet kunne sig någre tillhandla såisom 
tillförrende, widh Factoricrne för tliet högst betiarf- 
vvelige Cronoarbetet nögligast någre Pistoler och (Car- 
biner kunne ehrhållass : Medlen och så här j  Lamdet 
falla mycket knappe, elfter Wästergütlandh haP'wer 
måst vthslåå thee fiendtlige pressurer och ther på 
föllgiande wedervvärdigheter aff wåre egne, Vtthaff 
liuilka olägenheter Jnwånerne stor deel äre ru inerade 
wordne: så hafva thee doch j vnderdånigheet vth- 
lofwat mcdli dhet forderligaste och innan 4. wclkors 
dagli förskaffa till Rendevus Platzen Een waracditig 
karl och Rustning, som man möijeligen kan åst.adh- 
komma, och dlict aff hwar häst Rustning, som o)rdi- 
narie hålless elfter privilegierne oräcknat dhen o rd i
narie Rustningen, doch j dhen allervnderdånigste för
modan att dlier samma Muutcring skulle igemom



huuariehanda olycka vndergåå och borto blifwa, lliee 
tåå icke förplichtass then yltcrligerc restaurera, och 
atitt dhenne dlicras godwilligheeth till Fädcrnesslandens 
fötirswar och defension icke må j dlicras wiilfångne 
pnrivilegier dhem till præiuditz komma eller Ü11 exeni- 
poeJl och obligation j framlijdenj någor måtto tydass; 
Mdcdh huadh flere reservater, som i thee höge Iler- 
ra a rs  j Vplandh medh Kidderskapet och Adelen dher- 
saam m estcdcs giorde Bewillning 1 §. så och j dess 
påaniinncllssers 3. 4. och 5:te puncter är att finna.

Hwadh dhee godz j Skåne och Hallandh belägne, 
ahlnibelangar, som Fienden nu, dy wärr, innehafvver, 
ooclli man ingen nytta j dhetta åhr kan hafwa aff, 
aatt förwänta; så vvelhe Ridderskapet och Adelen, 
suem  här boendess äre (och jcke någon j synnerheet 
sijig; kunde medh thee gode Herrer j Vplandh alla- 
reeda  dlier till förbundit) j vnderdånigheet förmoda 
oocBi bedia, akt dhee för dhenne fördubblingen på 
saamme Godz förskonas måtte, alldenstundh man 
ddess vthan p å  sine andre godz så mycket vthstådt 
haafver och ringa eller och deelss ingen ränta haf- 
uueir att förwänta.

Hwadh Anckior och fadcrlösse barnss Rusttienst 
wvitdhkommer, så samptycker Ridderskapet och Adclen 
nmedh thet som j then andre puncten j Stockhollms 
R3evvillning belefwat är, såledess, att dhen som icke 
haafwer Godz til 1 /4  häst elfter Rusttienstz ord- 
nuiragen, blifwer för dhenne Fördubbling frij och 
esxempt.

Dhet skattass icke obilligt, att Ofrällsse Män aff 
FFrällsse godz, som dhee besiltia sampt dhee som 
FFruchtbahre Capilaler hafwa, så wäl Frällsses män 
seora ofrällsc göra thcr vlhalf till Manskap förstärck-



ningh någon Rusllicnst, såsom (hoe lliige Hcrrffar, 
som (lictla Commillerat är, pröfwa schäligil wara oocli 
eenss förmügenbeet kan tillsäija.

Anlangande Vlhskrifningen (ill Ylhskåttz folck f för 
dhcnnc Feijgde skull: Så alldenstundh Allmogen «air 
Skatte ocb Crone sig (ill Invar sielte man alt skr rif- 
was hafwa begifwil, medh dhce allcrvndcrdâniges’stc 
beling 1. Alt dcsse såledess tillnämbde icke läuggre 
brukass ähn Danske feijgden walirar och innom Swceri- 
gcs gränssor emol Dannemark och icke alt föhnras 
vthom Rijket. 2. Alt dlicr nöden icke dess liårdaare 
tränger, dhee då mcdh 1677 åhrs Vthskrifning, seom 
på förlednc Rijkzdagh är bewilliat, antingen alldde- 
less måtte förskonas eller längre fram vpskiutas ooch 
3. Att Kongl: 5Iaij:tt dhcm såsom Smålandz Allnmo- 
gen medh någon Lindring j Ylhlagorne wille benåtida. 
Så iirc nu Ridderskapet och Adelen lillfridz, att dlihe- 
ras Bönder och vthgifvva hivar siette Man alldeleess 
mcdh dhee vptallde willkohr, som Skatte och Croonc 
åthniuter, j vnderdånigheet förmodc, att effterskreLfne 
observaler komma j Consideration, Nämbl: 1. /A tt 
dheras Säthc- och Ladugårdar sampt egne Afweldss- 
bruuk medh tliee oskattlagde Torparc på eenskyylle 
ägornc så och Adelenss eenskylte Tienare som i nå- 
gre hemman antingen för giordh eller ivahrannde 
tienst donations ivijss äre medh förländte, skdole 
frije och eximerade ivara j dhenna Rootering ooch 
skrifning, och dhee allenast hemmans Åbocr, stöiirre 
eller mindre, som skattlagde äre, dhen vndergååå; 
doch att icke vnder dhee Skattlagde hemman förstååss 
dhee Torp på Adelenss enskylte ägor, som vthnom 
dheras weetskap och tillfrågan kMnde all* någgre 
Nämbdemän wara ahngifne för så gode wara s6om



fueerdïngar, 1/S:r och Sextondedeler (hcc (loch alT 
dllheras tillfürrende skattlagdc liemniaii vptague are. 
Dhoch skall icke tillåtass, ati j fahra för dhemie 
V'ithskrifning någre sig på Torpen insticka, som 
icclke dlicr bocndess ellcr Aboenss lagstadde liion 
iitiTe, på dliet alt vndcrsleeff må fürekomniass. 2. 
Avttt inga Fürswarss karlar annorledess ahn effter 
Hiujkzdagsbeslutet tillâlass vthan Rootering. 3. Ait 
Bilönderne eij belasias medh högre Rootepeninger, 
iilhm ecu daler Silf:rm:t på Mantahlet och in (et koru 
âltth Vthskâtz Karlen, ey häller Gewährs peningar 
ellller klüdc peningar, them han alF H s Kongl: Maij:t 
otccli Cronan j vnderdånighect kan hafwa att fürwän- 
tau. 4. Att Adclssmannen skall stå fritt, sielir sine 
biüjnder roothera, och dlien vthgifwa, som honom bc- 
luaigar, antingen han (ages vhr dhen Roothen, eller 
aininorstädes ifrån förskaffas, allenast Cronan een war- 
accchtig karl bekonnner.

Och såsom oss ingen (ing är kärare alm Salus 
p.aitriæ, huilken sig och sedan till hvvar och een tlies 
leudamoter sträcker, så skulle wij och fuller alldra- 
hiäilst önska, att thee medell som nu äre föreslagne 
otc:h bewilliade, kunde så mycket förslåå och vth- 
räiilta, att man näst Gudz nådige tillhiellp till Man- 
slkcap kunde wara Fienden wuxin j alla måtto, och 
imttct ytterligare behöfwas; lijckwäl till att wijsa dhen 
kiäirleek, som Ridderskapet och Adclcn till sin aller- 
niåuligste konung drage in till dheras dödzstundh, 
ellnrbiude dhee sigh här vthöfwer, dlier högsta nö- 
dteen skulle fordra, att låta dheras Frällssebönder 
51kan aff husse, oachtat att dhee nu dhenne Siette 
Mltanss Vthskått giordt hafwa, gåå (ill wår allernå- 
diiigste konungh och hicllpa till, honom ilrån Fienden



rädda och förswara, som trogne Vndcrsåtcr och iailir- 
ligc Patrioter. Twiflandess ingalunda, att iu dlliien 
godhe Gudh effter ett sådant Eenigheetz bandh sin 
millda wälsfgnellsse till thetta höga wärcket niåådi- 
gest förlänandess warder.

Hwadh nu wijdarc kan finnas j dhen Bewillniimg j 
Mariæstadh skedde, och j dhetta Jnstrument iuckc 
förandrat är, tliet blifvver här medh ständigt <och
gilt; Önskandess nu Ridderskapet och Adelen aflT'in
nerlige hierta, att dhen högste Gudh wille till .ssins 
helige Kampns ähra och Rijksens förswar, Koungl: 
Maij:tz vvapn segersamme göra och nådeligen <ccn 
godh vthgång på desse blodige krijgh och <een
önskelig frijdh och roligheeth igen oss förläna, och
Hanss Kongl: Maijitt wår allernådigste Konung och
Herre medh hällssa och sundheeth lieem igen Jför-
hiellpa, forblifwandes j medlertiidh medh lijfF och
blodh sampt all wår förmögo till Kongl: Maij:tz titeanst 
wederreedo. Actuin Scara den 23 Septeinb: 16 r<76.

ChristofTer T hordh Bonde
(Sigill) H. Grijp m. p. m. p.

Erick Hård Gabriel Grijp m. p.
Johan sån .. f å  egna och H.

(Sigill) m. p. öfwerstens^BrelboUz

Oluff Bröstfäldt (SigiH) (SigiH))
( S ig i l l )

E. Vlflsparrc m. p. Jöran Posse 
Kilss Posse 

(Sigill)
( S ig i l l )

Jöns Hierta
( S i g i l l )

Axel Kaflc 
Jon Lindli

Linnardt Bock
( S i g i l l )

Berendt Papegäijan 
Jahanson (sisiii)

Hiudrich Dreffenfeldt m. p.
iå (Sigill)



Tore oluffson 
Ollonbergh

(S ig i l l )

Linnardt Laaka ni. p.
(Sigill)

G. Ahlefaldt
Magnus Blankenfieldh CSigiii)

(Sigill) Bryngel llfsson (?)
Erich Koskull Eflr(er her h°Pmans befalning på min nådige GrelTves wägnar.

Johan Nilsson.

rester skåpets svar på Propositionen vid mötet 
i Skara d. 23 Sept. i6 j6 .

Uppå dhen- munteliga proposition som på 
Kongel: M:ttz wår allernådigaste Konungz 
och Herres wägnar blef alf H:s Högh- 
grcfliga Excell.ttz Sweriges Rikes Cant- 
zlcr och H:s Excelkttz och Richs Rådhett 
Herr Thor Bonde, prästerskapet i Skara- 
borgz Lähn dhen 22 Septembris 1676, 
förestält, är dhetta dhe närwarande Prae
positorum och Pastorum underdån- öd- 
miuka swar.

Endoch prästerskapett på dhenna orten hafwer 
fuuiller aff durchtogh och flychtande leditt större bc- 
svwvär ähn dheras medhbröder någorstädz i hela rij- 
ketett, och hade dy underdånligen förmodatt att dett 
skkvulle slippa medli den bewillningh som skedde i Ma- 
riiiiaestadh dhen 27 Julij innevvarande åhr, hälst att 
blillifwa förskonte till dess Richsdagen som nu till- 
stitiundar öfwerfarin woro. Lijkwist elfter dheras 
E?hxcell:tier hafwa remonstrerat hwadh bewillingar som 
ärrro skedde j andra landzorter, som nästan «amma 
tuiunge som wij hafwc warit underkastade, och wij



iinnc oss fuller plichtigc elfter yttersta förmå go att 
understödja defensions wärckett, som länder oss i al
lom till förswar: Altså i dett anseende hafwe \ wij 
icke kunnat undandraga oss att gifwa ulh karlrlar 
till dragoner som annorstädes widh gräntzerna är 
utlilofwatt och præsterat. Ilwarlioos wij underdläån. 
ödmiukligcn bctinge oss desse Conditioner 1. UJUtli- 
lofwe wij närwarandes präster, att wilja uthgilffwa 
een karll till dragon, den så stoort pastorat hafwwer 
att dher äro 64 hela och wäll besittne mantall i gikiäl- 
dett kunnom wij skalfa oss karlen uthom husieett, 
skolom wij giöra wår högsta flijt men dher dett in
galunda kan skee så räcker wällborne H:r Landzhihöf- 
dingen oss handen alt någon aff prästens dränggiar 
ther till tagcs. 2. Dhen Pastor som llcre ähn *64 
mantaal kan hafwa förplichtas lijkwist intet att 
gifwa utli meer ähn een karll. 3. Är dher miniudrc 
mantaal i giäldett ähn 64 så blifwa då twämnnc 
pastores om att skalfa ecu karll, men är dher nnnin- 
dre ähn 36 mantaall, att dhc måge då blifwiaa 3 
pastores om att skalfa honom, dett som och jfför
stås om hästen och tygett lioos dhem som ämnnu 
intet hafwa kunnat dhem uthlägga. 4. Kläder till 
dragonen skola pastores skalfa, nembligen een rrå c k  
antingen af kläde eller i hrist alf dhensammiaa i 
vvallmar, Skinbyxor nödhtorftigh underkläder, hiaalf- 
stöflar tillijka medli een månadz kost, men w aapn 
och wehrja hafvvcr Kongel. M:tt allernådigast niutli- 
lofwatt att försörgia honom mcdh. 5. Dhe Pastioores 
som hafwa gifwitt uth hästar och Sadlar betiinnga 
för sin dragon att han änteligen kommer till att 
sittia till häst och icke blifwer salt bland noipgott 
foolfolck, såsom och att alla slippa owäigcrliipgch



kr.rigztiänsteu sä snart Gudli täckes giöra eeu än- 
skkapp medli dhelta danska krijgett. G. Att fattige 
prirä.stänkior och dlie pastores som hafwa genom li- 
enudens wåld lijdett allförsloor skada måtte blifwa från 
dhheima bevillning exempterade, som äre i synner- 
heeett ulhi Kongedümet pastores i Tunheem och Tcn- 
geeiiheedh och Enkian i Lefwerne. 7. Såsom man un- 
decr dånigst förbehöll sigh dlien condition i Mariæstadh 
atltt dher häst eller Sadell förlorades skulle man v a 
ra i frij för alt tilltaal att skaffa andra i stäl let ;  
alutså will man hafwa dctt samma om karlen el- 
le rr dragonen förslåndelt. 8. Emedan dlien tijden 
är • inne på hvilken man byter om folckett, är dett 
intdct möijeligit att så hastigt kunna skaffa nogon 
kanrl, uthan prästerna begiära 4 veckor eller een 
måånadz dagz dilation, och när dlien tijden är för- 
fluutln lo fv a  närvarande pastores att dhe skola haf- 
waa sine dragoner ferdige ehvart dhe blifwa då 
bebfalte att samblas dijt skola dhe och sändas, och 
dhoc som hafw a intet lefrcrat hästar och Sadlar, sko
la o»ch medli dett samma dhem lefrcra, så att alle 
skcola v a ra  rede till dhen 2-3 Octobris nästkommande. 
9. Förbehåller prästerskap ett sigli dett underdån. öd- 
miiiukligen att dhenna bewilningh icke drages Here 
gånnger till exempell och dhem till præjuditz länder 
efftfter Ivongel: M:tt i privilegierna liafwer dheras drän- 
garr för roteerningh och uthskrifningh allernådigast be- 
frijijaitt. 10. Emedan prästerskapett på dhenne orten 
oacchtatt alla besvär som dhem dhelta åhret på- 
konmpnc äro hafver funnitz äntå wällwillig* undcrdån- 
liggeui i nämstone effterkomma hvadh Ivongel. M:tl v å r  
allecrnådigaste Konungh och Herre hafver aff dhem 
eskkaitt och begiäratt, och någonsin möijelighectt hafver



warit till att præstera, lefwer dett i den underd ånnli- 
gaste tillförsiclitt att Kongel: M:tt wår allernådigasste 
Konungh och Herre warder dett framdeles i nådder 
medh lindringh och fürskoningh på uthlagorna allder- 
nådigast ihogkommandes. 11. Emedan prästerskapaett 
intet weste till hwadli ände dett skulle för dhenana 
gången hijtkallas, underskrifwa närwarande past orres 
dhenna bewilluingh för sina egne personer och iccke 
såsom dhe hemmawarandes fullmächtige.
Skara dhen 23 Septembris 1676.
Andreas Amberni m. p. Andreas Juveniuas.

P. et P. Scarens. P. in Skiöfde
Petrus Dek lMagnus Tenghneer

P. in Biörsäller P. Varnhem ensium i
Olavus Dryander Sveno L Bornandder
Pastor in Odinsåker P. in Saleby
Arvidus Runius Ambernus A. Vnagc

P. in Larff Past, in HärenheedBh
Laurentius Lanerius Laurentius Otter

Pastor in Kiällby , P. in Broddetorp.
suo tantmn nomine 

G. Simonis, suo tantum nomine 
P. in Gudhem.

Borgerskapets svar på Propositionen vidi 
motet i Skara i Sept. i6j6.

Höghborne II. Grefwe, Sweriges Rijlkcs 
Rådli och Cantzler etc.

så och
Höghwälborne Herrer H:s Rijkz och Ilâàff- 
rättz Rådh, IVådh Günstige Herrer toch 
Höghmechtige befordrare.

Såsom Eders Högh Grefl. Excll.s Exclhr liaffwa 
vppå Kongl. M:tz vvägnar behagat sammankaalla 
Ständerna af Wässgiöte provincicn och Scliarabotrgs



LäHlin ocli widh dess sammankombst, proponerat nå- 
grrre nödige Ährander, dlielss Städeme angående om 
etttt sammanskått, till något Manskapz Vndsättningh, 
so)irn Kl. M:tz kundhe låtlia bruka till sjöss, så länge 
dee;nnc feijdetijdhcn påstår, att Coramercicn dess bättre 
muå liafwa, för Landtzenss wällståndh sin frijare - 
fonrtgångh etc. Och såsom sådant länder Kl. M:tt 
tillll behagh, och fäderneslandtzes nytta, liafwa samptl. 
Laanudtstäderne sådant öfwerwägt, och sigh dheröf- 
wffcr förklarat som föllier. Ilwadh denne proposition 
tillll något Manskapz bewillgningh widhkommer; Så 
är* w art Vnderdåniga Swar, att wij gierua willia 
giiöjra, Invadh Oss möijeligit och dräijeligit kan wa- 
rai efter wår största och yttersta förmågo, och dhe 
anndre Städer i provincierne giöra, Men ty werr, 
dhuet är beklageligit, att dhenne landtstäderne äre 
mjyycket af sijgh komne, förmedelst månge store 
Conntributioner, Inqvarterningar, och then eena reesan 
påi tough efter dhen andra, förvthan Completeringen 
påi ordinre och Exlraordre båtzmansstahlet, och Dra
gonne Hästarnes Vthgiörande, förvthan dhen skada wij 
baitft, i dhet wår handell och Nähringzmedell i åhr 
wiaiJirct nedhlagt, kunna så för dhenne gången icke 
föirrimå, som wij gierna önskat hade, något Manskap 
hänrtill bewillia, ty fattigdomen hänger oss så hårdt 
of’\wer hufwudet, att wij icke förmå holla een Her- 
reiolagsman, men lijkwäll giärna wille hwadh på Rijkz- 
dai«gen slutat blifwer efterlefwa, Vthan förorsakas Eders 
llöiig (ircfl. Excellrs Excellrr Vnderdån-ödmjukeligen 
suijpplicera, att Eders Hög Grell Exellrs Exellrr wär- 
d ig ;as wårt fattiga tillslåndh, medh Nåder, Gunst och 
bcuniägenheet för dhenne gången ansee, Och oss hooss 
Konngl. Mrtt Vhrsächta, så wäll för dhetta man-



skapz, så wäll som Herredagzmanncns Yihgiörannde; 
Sådan llügli jNådh och barmhertigheet warrider 
Gudli wisserligen belönaiulcss, och wij in (ill döhdleu 
warda fimdue Eders Ilügh Grell. Excelks ExcehlLr

Böndernas svar på Propositionen vid möidet 
i Skara d. 23 Sept. i6j6.

Ilögborne H:r Grefwe Sweriges Kijjlkes 
Rad och Cantzlecj etc Ilögwälb. lierre IH:r 
Rijkz och llof-Rätlz Råd 

Såsom och 
Högwälb. Herre H:r Landzhöfding 

medli dhe
llög- och Wälb.c H:r af Ridderskanpet 
och Adelen högtährde llerrer och Gyninaare.

1. Emedan såsom dhe höge Kongl. Committenmde 
Herrer hafwa nödigt funnet, i denne fahrlige wiijjdt- 
uthseande krijgztijden sammankalla Ständerna, Ihiir 
utlii Wäslgiöthe provincien och Scharaborgz Lähn att 
öfwerläggia tillsammans, hurusåsom hwart och ett
Ståndh för sigh kunde tillkomma, att giöra Konngl. 
Maijitt nogon undsättning på folck till detta krijgtetz 
uthlbraude på scrdeles Condition och wilkohr, att

För S c h  a ra  Stadh

Cons: Scarcnsis 

För L i j d k i ö p i n g  
Andcrss Persson 

Anderss Swensson 
För F a h l k i ö p i n g  

Anderss Larsson

Lars Anderson

Tienst Ynderdån 
Ödhmiuke Ticnare 
h För M a r i æ s l a d  lin

Jacob Larsson, 
borgm ästare

För S k i ö f d e  
Anders Olufzon m. jp>.

För l l i oo 
Lars Jönsson 

Sladskrifware


