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K E S P O N D E N  I E N S H I E S  E It.

I

Vi draga icke i betänkande att p å s tå ,  att de Aristokrater, som  
sä  grymt behandlades af Carl IX, aldrig uppgjort nägon formlig plan 
att uttränga Wasabuset.  Deras hela lefnad och karakter talar be- 
stämdt emot en dylik misstanke. Om man också  skulle  anmärka,  
att ett eller annat yttrande i bref och skrifter vittnar emot d e m . 
bör man dock besinna ,  b vilken iullylelse liden orättvisa och framför 
allt denna tidens skarpt framstående ståndsauda nödvändigt måste  
ut öl va.

II.

Att desse  samm e Aristokrater önskat att Sigismund måtte fa
Polens krona, an se  vi sannolikt. Men deraf följer för ingen d e l ,
att de uppgjort några förrädiska planer. Rätta förklaringsgrunden  
torde finnas i den uationalfå fänga, från tivilken menniskor i allmän
het halva så  svårt att lösrycka s ig ,  och hvilken framför allt i hög  
grad beherrskade denna tidens äfveu mest insigtsfulle män. Huru 
denna fåfänga i ett annat hänseende  yttrat s i g ,  kan man bäst in- 
heinta a f  de vidunderliga påståenden, som af denna och en följande  
tids skriftstä llare ,  i förment afsigt att höja Sv er iges  ä r a ,  blifvit 
framställda.

111.

Huru man än må bedöma Carl IX, hvars åtgärder i liera hän
seenden för Ingen del kunna försvaras ,  måste man dock m ed g ifv a ,
att denne F urste ,  som förfor sä sk on ings lö st ,  någon g å n g  ä d a g a -  
lade en sam vetsgranhet ,  som väl knappast nägon annan usurpator  
visat. Det vissa är, att väl ingen med klarare blick uppfattat S v e 
riges sanna ställning och be tyde lse ,  och att man med allt skäl kan
an se  honom pä samina gång som S venska  ärans grundläggare uch
en a f  dem , som m edvetet eller omedvetet  mest inverkat pä ver ld s -
l iändelsernas gäng.



F ö r o r d.

V e n ie t E jus lau d i suum  tem p u s  : ad  p o ste ro s  enlru 
p e rv e n ie t fam a, n o n  p e rv e n ie t  inv id ia .

Li v

R ik s-C an celleren  E ric S pa rres  skrift P ro  Rege, Lege et Grege nr i flera 
afseenden en af de m ärkvärd igaste sta tssk rifter vårt fäderneslands ä l
dre littera tu r  har a tt uppvisa. D en nedskrefs, på K on u n g  Johan I IL s  
egen b e fa lln in g  år 1 5 8 2 ,  för a tt u treda den öm tå liga  frågan om F u r -  
sten d öm en as förhållande till K on u ngad öm et och (om m an vill läsa m el
lan raderna) i och med detsam m a stäfja H e r tig  Carls egenm äk
tighet och  sjelfråd ighet i s it t  H ertig d ö m e S öderm anland , dem  E ric  
S parre , såsom  H erre t ill  Sundby, i näm nde provins, hade tillfä lle  a tt  
på nära h å ll betrakta. K on. Johan I I I .  lä t em ellertid  denna skrift s ig  
så väl b e h a g a , a tt h a n , som  det b erä ttas , gen om läste  densam m a  
tven n e g å n g er , och  t ill tecken  af sin  b elå ten het, u tnäm nde H r. Eric 
S p a rre  t i ll  R ik s-R åd .

H e r t ig  C arl, m ed s it t  häftiga  ly n n e , såg  n a tu r lig tv is  saken m ed  
h elt o lik a  ö gon , och ib land alla  hårda b esk ylln in gar, han, straxt efter 
K on . Johans dödsfall, gjorde R ådsherrarne, var den  en a f de främ sta, 
a tt  de hade föran ledt K on u ngen  a tt sam m ankalla  R ik sen s Ständer t ill  
S tock h o lm  1 5 8 2 ,  för att der m ed dem  öfverväga, huru H ertigarnes  
fu r ste lig a  rätt och m ynd igh et m å t t e  b l i f v a  f ö r m i n s k a d ,  uti 
h v ilk e t  ärende H r. Eric S parre , såsom  H ertig en s egn a  ord lyda, «fram 
för alla de andra m ycket flitig t lä t s ig  bruka, och skref dä e m o t  
o s s  en B o k  med den y p p i g e  in titu la tio n  : P ro  Lege, Rege et G reg e» '). 
S k riften  gru n d lade redan då i H ertig en s sin n e den m isstä n k sa m h et, 
d en  ovilja och den förb ittrin g , som  år efter år stegrades, och hvarför 
E r ic  S p arre  s lu te lig en  föll e tt b lod ig t offer 1 6 0 0 .

' )  W erw ing ,  Sigismunds och Carl lX:s Hist. 1: 107. c l ï .  C. Th. Järta ,  i 
Vitterh. Hist. o. Ant. Acad. Handl.  XVIII: 51.



A fskrifter a f den liirde R iks-C ancellerens skrift lära a ld rig  hafva  
varit särdeles m ånga. Ä m n et var lä n g e  a lltför ö m tå lig t a tt vidröra. 
W arm h oltz  näm ner b lo tt en afskrift, och denna i R ålam bska B ib lio -
th ek e t *). U p sa la  A cad. B ib lio th ek  äger tr e , och deraf en gam m al,
sa m tid a  handskrift i N ord in sk a  Sam i., 58  blad i liten  fo lio , som  v i
la g t  t i l l  grund  för närvarande upplaga. Om vi icke a lltför m y c
k et m issta g a  o ss , tyck es den vara tagen  efter sjelfva h u fvu d sk r iften , 
m åhän d a inom  E ric S p a rres  e g e t  C ancelli, a f en sk rifvare, som  v isser
lig en  varit T ysk  t i ll  b örd en , och so m , oak tad t sin  t illfö r litlig h e t  i 
a llm än h et, på e tt v id u n d er lig t sätt förfarit med Svenska språket, gen om  
e t t  stä d se  växlande sta fn in gssä tt och g o d ty c k lig  om sk rifn in g  af vo- 
caler och  öfverflöd ig förd ub b lin g  a f consonanter, andra v id u n d er lig 
heter a tt  förtiga ; om stän d igh eter, som icke äro obekanta förd ern , som  
n å g o t sy sse lsa tt s ig  m ed handskrifter från den t id e n , ehuru icke a lla  
g ifv it  akt på de främ m ande händer, som  åstad k om m it denna oreda.

T il l  slu t må vi anm ärka, a tt i vår handskrift lyder t ite ln :  P ro  
Rege, Lege et Grege, och som  denna handskrift är den äld sta  och  
bästa , vi ä g t t illfä lle  a tt rådfråga, hafva vi ej velat u tbyta  d en sam m a, 
em ot den  i yngre afskrifter m erendels förekom m ande: P ro  Lege, Rege 
et Grege.

*) Bibi . Hist. Sveo-Goth. XII: 29.  cfr. H andl .  rör. Skand. Hist . VIII: 15.



V  R O

R E G E  L E G E  E T  G R E G E .

S k ä l  ocli B e w i j s  utdragne aff alle Konung G us  t a f f s  
Arlforeninger, hvarmed nogsampt kan bevises, att 
Konungen och Cronon bör vara sine Uättigheeter, them 
man kaller Retjjalia , öffver allt Sverige förbeholdne; 
ocb att the icke1 äre utaf Konung Gustaf i nagenn arf- 
förening ifrå Konungen och Cronon och under Furster 
och Furstendömer bortgiffne eller förminskede, säsom 
en part mcene ; och att de Stadgar, som den Stor- 
meehtige Högbo rne Furste  Hr. J a  h a n  then T r i  d i e ,  
Swerigis &c. Konung medh Rijksens Ständers sam
tycke hafuer låtidt skipe och utgå,  och i Stockholm 
then 20 Februarij  Anno 82 allom föreläse, icke sträfuer 
emot then Konunglige Arfförening och Sverigis Lagh.

Det kallas vara Lagh som ett Rijke, Landskap 
eller Stadh medh alles Ja  och Samtyckie sigh sjellF 
före  steller och s tadgar ;  såsom ock uti the högberömde 
gamble Römiske Laghböcher  förmeles medh thesse ord: 
L eyis  viqorent Im bet, quod quisque populus sibi Ius  
constitu it, diciturijue Ius autem Civile: Iu s proprium  
illiu s  populi seu civitatis. Inslit. de Iustit. et Iure.

Så finnes och thet halTua lagkrafFt uti Swerige, soni 
aff  Konungen medh alie Swerigis lnbyggeres samtyckie 
och godwillie skipat, stadgat och vedertagit varder, och eij 
oiliest, såsom Swerigis Lagh törmäler, så lydendes: Sär-  
delias att ingen utländsker Rät t  drages in i Rijket Al- 
mogen till tunge, och ingen nyen Lagh gifues Aimogen, 
uthatn Ja  och godvillie theras fångne.

Och elfter thet Swerigis Inbyggiare och Almoge hafua 
utafif godvillie, emot forne Rijksens Rät ter  och gambla 
bescdireffne Lagh,  onödde och otvungne samtyckt be-



lefued och stadgat , all Konung Gustafs, höglofiigh i 
hugkommelse, Manlige affödhe skulle liafue, meden the 
till äre, Arfzrätten till Cronon, till huilken före hafuer 
varid wäljende och eij ärfuende, som Lagen säijer,  
bvilkeu nu medli alle manne Samtyckt är hliffticn förun
drat. och der till med elfterlatil, att Furstendöinen måtte 
utskiptes, på huilkit allt någre Rrelf och försiglinger 
giorde äre, huilke elfter thy t het så almenncligen samptycht  
är, bör förthenskuld, så lenge den Konunglige och F u r -  
stelige Linie vara r ,  ulaff alle Rijksens Ständer ,  höge 
och låge, obrutzligen bliffue liollit : Derföre, meden nu 
emellom Konunger och Furster  bliffuer disputeret om 
nogon Frijheet  och Rättighet, som bägge Parterne meene 
sigh haffue rätt till, vill man nu see och öffuerlöpa alle 
the Arlfskifftninger och Ilandlinger, oeh see huru hög:te 
Konung Gustaf fs willie och meening hafuer varit och i 
lijke måtto huru Rijksens Ständer och Inbyggere om 
Furstligh Jurisdiction och Rättigheet hafue samtycht och 
bebreffvet.

Elfter thet Konung G u s t a f s ,  höglofflig i hugkom- 
melse, Testamente,  som är ibland alle the andre A.rf- 
föreninger authenticum , och senest beroper sigh in på 
thenn Arlförening, som skedde i W e s  t e r å r s ,  huillkcn 
ålherskiuter  sigh till thet som i Ö r e b r o o  något tillföremde 
skall skeett vara, därföre vill man ordenteligen taga .alle 
the Arffskifler för sigh, och them rättviseligen betcmke 
och öfuervege, och allenest så myckit derutaf  utdraga 
och uptellie, som rörer om förde  Arlförening och 
Konungsligit Regemente, fteqalia  och Härligheet, så <och 
allt thet ,  som Fursterne kunde ulaff alle Arfföremin- 
gerne synderligen och särdelis hafue att införe sigh till 
behielp deremot igen. fluilckit bäreffter blifuer nnäst
särdeles åtskildh, och Fursternes Framsat t  ( Framstått-
ninqar) kalledes, Insagher:

F ö r s t  om O r e  b r o o  H a n d  el 1.
Är vetendes, att thet som skedde i Örebro iicke

var nogon almennelig Stadga eller fullkomelig Arffö»re-



ning. utlian allencst en Fedli, liuilken nogre utaf  Rådet 
och nogre af  ll»e förnämsta sampt två eller tre Bisco- 
per giorde, och effler (het ieke ulaf  alle, eller för alle 
Rijlisens Ständer , på en berammat Möthesdagh, elfter 
som sedh och bruk vare pläger, skedt är, utlian af  nogre 
få, som då på nogre Handler ulaff samptlige Rijkesens 
Ständer intet vore sammenkallede eller lullmechtcde, och 
på synnerligit sätt rnedh främmende Ceremonier, som i 
vår Lagh inttet finnes, och neppeligen nogre andrestädes, 
utlian som klarligen synes,  utaff een lättfärdigh sver- 
inere optäncht, benempt C o n r a d  t v a n  P y  (P yhy)}  
därlöre hehöfdes föge att svare härtill. Icke dess mindre 
elfter samma Eed endelis seden är bleffuin gild och 
krafftig giortt i Wästerårs Recess, emeden den sigh och 
therpå beroper,  vill man thet öfuerlöpe, luiilckit så ly
der  ordh ifrå ordh, som här elfter föllier:

Wij låffiie och sverie, att wij vele vare llög:te 
Konung Gustaff, II. Maj:ts Konunglige och Furstelige örebro 
Lifz-Arffherrer trogne, huile, hörsamme och rät trådige,Recess 
vdi alle H ans Maj:ts förordnede Regernentzsaker, Krigz
wärff och handlinger.

Här vti finnes icke, att Konungen och Cronens 
Rät tigheter eller Regalier äre bortgiffne, vthan mere för- 
behollne, förty här tales först om Konunglige, och se
dera Furstelige Lifz-Arffherrer, dertill medh om Ko- 
numgl. Maj :ts förordnede Regernentzsaker, krigzwärff och 
handlingcr;  dcrmedh nogsampl bcwises, att Konungen 
är  förbekollit, 0111 Regementet att skicke och laga, hoilc- 
keni de och i så måtte låffue hörsainheet och lydno, och 
ingen annen, såsom thet ordet: (Hans K: M: ) in S ingu
lars  betyger, huilcket icke kan tillräckncs Fursterne, de 
sorm dogh elliest elfter Konung Gustaffs Testamente inttet 
maicht haffue medh krigzwärff och handlinger, elfter som 
the* nu här nemnes, att bestelle vidare än som thet af  
thean af  Konungen varder befallet eller effterlåtidb.

I n s a g e r :
b urstelige Liffz-Arffherrer trogne, hulle, hörsamme, 

rättrådige.



Thet  kan ocli wäl wara, luiari sielfue Arfzrätten till
kommer, så lenge som tlie weele vare eenige sin emel
lan, doch förbehollcn Cronones Rättighet, osknddan al- 
lan konungsligen Rät t ,  effter som Lagh förmäller, och 
kan thette styckit intet förkorte Rijksens ordning, lorty 
först loffues Konung G u s t a f f ,  som then tidh regerende 
konung var, hulskap, troskap och rät trådighet , siden 
och thet samma II: K: M: konglige och Furstelige Lifz- 
Arfherrer , ibland huilckit talas först om then konung
lige Linie, och seden om Fursterne,  huarmed klarligen 
göres en åtskillnad t på theres välde oeh regementer,  
elliest hade varit nogh att ther hade stådt,  Ilans Maj:ts 
Lifzherrer, men här tales först om konunglige oeh se
den om Furstlige, och effter här synes både thesse höge 
s tånd,  som äre konunglige och Furstelige Regementer,  
vara med liike Eedh hyl lede, så kan thet ieke annor- 
ledis förstås, än således, der the till then konunglige 
högheet kommandes varde; Elliest kunne Rijksens Inbyg-  
gere samptligen icke vare Fursterne rneer plichtige än 
tillbörlig ähre och vördning, och att holle dem Succes
sionen och Arfzrätten oförkränkt,  huilken på ålderen 
och förstfödzlerätten stadgatt är;  videre kan thet ieke 
tydes in på Fursterne,  effter thet att menige Rijksens 
Inbyggare icke vore Fursternes Vndersåther, och ingen 
kan nogen tidh eller och är pliclitig att loflue nogen 
Herre troheet eller lydnc, dess tienere eller Vndersåther  
han icke är. Så hafuer man och aldrig nogen tijd ifrå 
werldenes begynnelse, seden Regemente och ordning giort 
blef, hörtt,  alt thet hafuer varit tree eller fyre Regenter 
like hyllede oeh rådendes å oskiffto på en tijd. iVlenn 
der och nagen härmcdh ändeligen skulle hetes blifue 
Fursterne förbunden, så kunne thet ingen annen vare 
än the, son» i theres Furstendömme boendes äre; dogh 
thet förbehollit,  som the Konungen och Cronen plich
tige äre som efter fölger.

I n s a g e r :
Och vdi alla II an s  K: Maj:ts Konungslige Edicter,  

Ordninger och Påhudh.



Om thette nu således skulle tydes,  att the och 
theres efterkommande skulle vare förplichtede att holle 
de ordninger,  som Konung Gustaff  emellen sine barn 
och afföde vorde skipendes, så väll thet,  som kunne 
lände Fursterne till godhe, som Konungen sielff, då är 
thet skedt effler II: K: Makts egin begären och vttrychte 
Arfföreninger, så vidt som Rijksens Sländer haffue 
sigli förschrifuit,  oeh mögligit och Christeligit hafuer 
varit, ytterligere äre the eij heller naget p I ich tige.

F ö l i e r  s e d e n :
Med allt förstånd H: Mai:tz bäste, fromme oeh nyttc 

medli ett tidigt rådh att betrachte.
Ilär tales om Konungens Nytte och fromme, och 

icke om någer anners,  och ett tidigt rådh,  huilckit 
kalles thet ,  som är gründet på skäl,  lagh och rät t— 
vijse, och kan hafue gagn och bistandh.

I tem, Ifrå thenne dagli eller datum huarken ifrå 
hög:te K. Maj:t wår allernådigste Herre,  eller hög:te 
K: Makts Kongke och Furstelige unge Lifzherrer för 
platt ingen Lifznödh, fahre eller för andre orsakers 
skuld icke afwijke, vtban såsom K. M vvår allernåd. 
Herre alle saker dermedh förordinerendes, och H. K. 
M ai:s sidste willie beslutendes warder vti så måtte, 
hoos H: M:lz Kongelige och Furstelige unge Eifz-Arf- 
herrer,  såsom hoos wår allernådigste Arff-Konung, Fur 
ster och Herrer  leffue och döö wele och skole, och an
net meere, Itu ad som uli thet förordinerede Konungslige 
Regement ,  Krigzsacher och handlinger till att beslvre, 
behoff göres.

Delte synes lyde någet sellsynt, all de oachtendcs 
all nödh och lilzfalire skole ware them alle förplichtede, 
och synnerligen llier the wore tree, lyre eller fem, så
som» thet war then tijd Konung Gustaff afsompnede, 
och kunde icke förlijkes; huru mögeligit thet wille thå 
wa r e  att tienc then» alle i sänder vthan all Exception, 
sona thenne Förschriffning lyder, det hafuer man wäl 
vtalf then heilige Schrifft, så och förfarenheten, vlaf the



tf

Exempel, som sigh medh Konung Erich hafuer förluped, 
si'i at det att holle är aldelis oniögeligit, Såledis för
ståendes, som här finnes: derföre kan thette icke an- 
noriiindc förstås, än liuad som sielfue Arfzrätten tilkom- 
mer, att the vdi then måtte skole beplichte them alle 
synnerligen och samptiigen, att the huar och en,  när 
ded fall så kunde hände, måtte effter then ordning, som 
Konung Gustaf  sielf stadgat haffuer, niute och beholle 
sin Arfzrätt och tilbörligc Succession. Elliest är thet 
omögeligit, att the medh lijke t ryggheet och trolieet 
skole ware fyre eller fem huar  tillijke vdi alle saker 
förbundne, och synnerligen ther the icke altid äre eens, 
huilcket i Regemente sielden ske pläger. Men huad 
sielfue Arfzrätten och rättigheet tillkommer, then sl;ole 
the oachtandes lif och wälfärd, när det sigli bör, hålle 
emot huar  och en utaf  them fast och fulkomeligen, och 
alles theres Rättigheet, när then icke förbrutin är, som 
medh Konung Erich skedde, aldeles oförkräncht. Dess- 
förvthan så törniällcs och här:

Huad som ytterligere behöffues att bestyre vdi ett 
Konungsligit Regemente.

Att the och der till skole ware förplichtade, så kan 
inttct mere eller bätt re behöffues än en sådan Ord
ning, att Konungen och Cronon må niutlie sin tilbörligc 
och vrminnes Friheet och l lerligheet,  och heller så 
myckit mögeligit och rättwijst wore, förmeere, än för-  
minske, doch både Furstl ig  Höglieet och andre Rijk-  
sens Ständer ,  vthan skade och betryck;  elliest kunde 
thet ieke kalles ett förordineredt vthan ett oskickeligit 
Regemente, huilcket neppeligen kan ware långwarigh.

Föl ier :
Och oss mögeligit är.
Så är thet nu klart nogh, att the icke kunne eller 

måtte förminske Cronones frijheet och anseende för 
eflfterkommende Konunger,  huiikit är  vti Lagen Kontin- 
genom sielff förbudi t,  medh mindre thet med alle Rijk- 
sens Ständers samtyche ske kan,  såsom Lag förmäler:



"Ingen nyen Lag skipa emot Almogens gode wilie” &e. 

Och efter thy sielfue Arfföreningerne äre skedde v taft' 

Konungen medli Rijksens Inbyggeres gode willie och 

samtycke serdeles på årlige Skatt  och Vtskyllder. Vti 

the giffne Furstendömer, derföre bör  dem och haffue 

laga k rafft och obrutzligen kalles, så vvidt som vttry eke

ligen haffuer warit besluthitt och stadfäst och ey 

ylherligere.
Item, och att beflite sigli om, att  huar och een eff- 

ter II. K. M. Lagh,  Rät t och Rätlwijsones ordning- 

må tilbörligen handhafft och beskyddet bliffue.

Hafuer nu Konungen dette effterlåtidt liuar och 

en, att bliftue wedh lagh,  lät t  och rätlwisones ord

ning, och thesse som thenne förschriffning giffuit halue, 

låfuet att wele thertill förhielpe, så är intet tuifuell, att 

Konungen ju sielf hafuer welet niuthe thelsamme, elfter 

thet H K. M. sielf på Lagen sworit hade, och the wore 

förplichtede elfter theres egen Eedh sigh derom beflite 

att så skee måtte.
Widare och med Christelige sanne och reene sam- 

weter för  Gudh och alle rättwise II. Makts Konunglige 

Regemente vdi så måtte trogligen att achte, att den 

höge som then låge, den fattige och then rijke, elfter 

all wår liögstc förmåge, förståndelige rättedt och dömpt 

bliffue må. Item och gode vprichtige Ordninger med 

alwar och flijt trogligen hielpe och vphålle

Ilär loffue the sigh wele dertill förhielpe, att Rätt -  

wijson bådhe emot höge och låge skall hailue sin gångh, 

och gode vprichtige ordninger bliffue vphållne; så kunne 

thet  icke ware någen god eller vpriclitigh ordning, som 

wilie förkorlte Konungens och Kronones Rätfigheet eller 

nagen andres , widere än som skäligit wore. Så be- 

plichte the sigh och här trogligen att wilie achte det 

Konungl. Regemente, och thet trogligen bestelle.

I n s a g e r :

Huar  och så skedde, att någen,  eho thet helst 

wara kunde, ingen vndentagen som sigh vndersfodhe



att göre någen t v ed räch t vti thet Konunglige Regemente och ordning,  eller och elliest II. Mai.tz vnge Lifzherrcr otroglige och farlige rneene, thesamma shole wij i ingen måtte se igenom fingerne med, vthen then med allt alfuar strängeligen förfollic.
Thet  bör och så she, och han iche wara otrogligen heller och farligen meent, när man will haffue Konungen och Cronen behollen widh sitt anseende och rät-  tigheet och Fursterne widh theres rättigheet vti all måtte, såsom Fursterne här i Rijhet och incorporerede lede- mother egner och bör, och lathe alla bliffue vidh Rät t -  wison och niuthe livar och en huad han haftuer rät t  till och medh lag och shiäl han bevises.

F  öl  i e r :
Och thessförvthen, alt huad II. M. nytte och wäl- färd, willie eller befallning wara han, vthan geensager efFter wår högste förmåge trogligen och vthan motstånd fordre.
Här talas om Konungens Nytte,  wäl färd, willie och befallning, så widt mögeligitt wara han och iche om någen annars, och sträeher thet löffte, som allmen-  neligh om Konung Gustaff  giortt bleff, sigh in på hans  Successores och efterhomende Konunger, och ingen annan. Eliest så äre och orden hlare nogli i sig sielf.

Y t t e r l i g e r e  f ö l i e r :
Hans K. Mai:tz Konunglige och Furstelige unge  Lifzarfherrer hos alle och huar  delte Rihes ArlF eller Crone, Regalier, Regemente, Landh och Folh medh wåre Tiff  och leffuerne mandelige förnumst ( förstånd)  ocht rcdelige gerninger J iandhaffue beshydde och beshärme,, tlierifrå huarhen gunst eller fiendernes väldige motstånd, ingen fahra eller nödh, vthan allenast Gudb och döden affwände shall.

Här seer man hlarlige, att Cronones Rättigheet och Rijhsens ordning är förbetingi tt , förty att här  rörcs först om Konungens Rät tigheet , Crone,  Regalia, Rege-



mente, folk och land, huilcked klarligen giffuer lilkenne, 
elfter kär holles om Crone och llegalia till att för- 
sware. Att Cronenes Rättigheet icke äre bortgifuin, vthan 
att the meere liafue förplichted sigh then sainma till 
att förstärkie och widh macht hålle, såsom orden i sigh 
siel ff 1yd he.

Item, och huad allt udi thed förordnede Kongelige 
Regementet (m e d )  tijdigt råd beslutid warder.

Det hade icke warit tijdigt eller wälbetänckt råd 
vthan i längden tient till osämie och Rijksens fördärff, 
att förkorte Cronon och regerende Konunger sin myn- 
digheet här vti Rijked. Ilade och warit emot then 
Eedh, Imilcken the som Rådspersoner sworit hade, och 
i Swerigis Lagli finnes beschreffuen, lydendes, alt the 
skole honom störcke till Ri jksens Rätt, och honom råd- 
före till thet, hans gagn wara kan. Thessförvthan äre 
the och till then allmennelige eedh förbundne, neinli- 
gen, "att alle A Imogen i Swerigie boende skall honom 
för Konung haffua, W å ld  hans och allan Kontingsligan 
Rätt störckia: Item, i alla t hy swarligit är både för Gud 
och mannom, llonom att biude, och oss att göra, allan 
Rät t  hållnan hans och wåran.” Ilär lyder theres eedh, 
huilckeu the alle giort hatle, att Konungens Rätt skall 
så wäl bliffue wedh macht hållen, som theres och Al- 
mogens; därföre stodh them häremot icke något till 
att bewillige mere än ded, som medh Almogens godh- 
willie skieedt är, såsom om sielfue Arfzrättcn och Fursten- 
dömen medh theris skillnat och gräntzer,  och deris 
årlige skatt och vtskyller, som här elfter fölger.

Mere än som här tilförende uptaldt är, finnes intet 
förmöll om Succession eller Arlföreningh vdi för te  Öre
bro Eedh. Nu will man stige fram till then Arlföre- 
ni ngh,  som skedde i Wästerårs  Anno 44,  och ly
der så :

Göre wetterligit och uppenbarligit för oss och wåreWei(gr_ 
cfterkominende ArlTvinger vti fhetta Brefs och E ö r - Arf*f"_ 
scluriffnings kraift, bekenne och betyge, att effter the t6" ^ 11 
wij alle samfäld och synnerligen, vti wårt eget frij wil-



kor, ouödde och olvingede, medh then menige för- 
samblede oeli osöndrede Swcrigis Rijkes l lådh,  Rid— 
derskap, Adell, Bisper, Prelater, Stender, inwånereoch 
Menige Vndersåter,  hoos oss högeligen öffuerwegit 
och besinnet haffue,  alt oss såsom thette alles wåres 
Fädernes Rijkes och Swcrigis Crones Medhledemot 
och Stöder äre, och för then skuld thet tillkommande 
så wäll som thet närwarande, eller thet nu lör ögen är, 
medh Guds nådige lillhiclp och högste förnulft, wi jsheet 
och försiehtige rådh uti wärkedh att förfordre, egner 
och bör, och thet säden, som Rijket, Cronen och me
nige Vnndersåterne till godhe, wälfärd, förmering och 
upwäxt, frid och roligheet komma kunne, betrachte och 
besinne, och thervtöffuer huarmedh Rijksens och wåre 
skadelige fördärft och vndertrychelsc förekommet och 
tilbaka hållit, willie, wänskap, kärlek inplantat, och in
bördes endrächtigheel , godh lillförlathelse och till
sa mmensättning förfordred blilfue må; och elliest all 
oeenigheet, missförständh och annat  slicht, thcrutaf så- 
dane farlige tvedräcktigheter aflkomme och wexe, 
måtte vtrotcdh och affskalfatt blilfue.

I lär uti bekennes, att den) egner och bör de saker 
betrachta och besinne, och vti werkit förfordre,  som 
Rijkit ,  Cronen och menige Vndersåterne till gode, wäl
färd, förmering, vpwäxt, frijd och rolighet komma kan, 
och willie, wänskap, kärlek, inbördes endrächtighet,  
god tillförlatelse och samningssättning förfordred blilfue 
må. Ilär medh är Cronones rättighet, huilcken the nu 
här  vti bekenne sigh wara plich t ige alt styrke och för
fordre,  nogsampt förbehollen, efftersom orden i sigh 
sielff lydhe. Så kan och heller intett bättre sätt finnes 
till att holle willie och wänskap och långwarig fridh 
och roligheet wedh macht, än så wäl Öfuerheeten, som 
Yndersåterne och tienerne.

F  ö 1 i e i* :
Därföre wele wij, såsom the infödde besittne Swänske 

män, Stöder och Ledemot till Swerigis Rijke och Crone, nu



vedi lefuendes liflve medh alle andre menige Rijksens 
btesittrie vnderdånere oss skyllige och plichtige bekenne, 
mu i ihenne närvarendes tijdh tbet konunglige Rijke 
oicb alles wars barns ,  arfuingers oeli eflfterkomandes 
ewige bestånd, lycksalige wäl lärd,  Frijd, enigheet oeh 
tilllsamman förknipning vti wärked att förfordre.

Här talas om Rijksens gagn och bäste, och thess 
Vmdersåteres och Inbyggeres.

F  ö 1 i e r :

Sa haffue wij och nu förthenskuld medh menige 
Rîijksens osöndrede och sa in fä lte Radii, Ridderskap,  
Ak doll, Bisper, Prælater,  Stender, Städer, menige Rijk- 
stens Invånere och Vndersåther, på Guds bodh och 
mienige Rijksens gamble och lofflige sedwaner och Na
tturens wegne egner och bör.

Här förmäles om ded, som them bör  att göre på 
Guids och Naturens wegne, så och menige Rijksens 
gaimble och loflige sedwaner och stadgar, hurudane the 
haiffue wari t ,  och huad them eliest hade hurt att göre,  
thtet vlwijser then almennelige Vndcrsåternes Eedli, vti 
wåår Lagbook beschrifuen, huilken länder på Ronungen 
aleene.

F ö 1 i e r :

Hafue wij samfält och synnerligen, medh menige 
Hti jksens utaf  alla Landsänder eller Lagsagur Fultnech- 
titige i thesse och andre Rijksenns wårdende ärender 
uutskickede sändebudh, och synnerligen först och främst 
oopå tlienne höge och wichtige ArtickiII, eft’ter then iiie- 
nnige mans och ailes wåres flitige begären, på thet att 
vvdi tijd endrächteligen må tänkt  och trachtet warda,  
ddermed thesse Konungeri jker, huar  till eventyrs ett af- 
ffall [thet Gudh Alsmechlig nådeligen och länge beware 
will]  skedde, att wij ändå återigen om en regerende 
IKonung oeh Herre oss måtte försäkrede och förvvarade 
vwete, thermed att i sådane fald icke till eventyrs ut- 
rftfuer kåred och wallet eller elliest nogen tvedräeht



eller anfächtning menige Rijkit till dråpelig skide 
och förderff måtte itändt eller vpbläst warde.

Det, som vti thenne Förschriffning tinnes vttrycke- 
ligen och i bokstälfuer wara beslutidh, thet bafuer laga 
krafft, förty thet är skeedh, icke alenest utaf  the för- 
nemste, som thenne försrgling hafue vlgifuedh, vtban 
samdrachteligen utaf  alle ständers och landsänders Fuld- 
mechtige, som thertill hafue warit förschritfne och kal- 
lade, elfter som här förmeles. l lär finnes och klnrligcn 
huarföre och hvarupå thenne här Förschrifining lyder, 
nemligen om Arffzrätten till Cronen för Konung Gustafz 
Manlige AfTöde, liuilcket är Summan på thenne For- 
schrilfning. Huarföre kan icke häraf  beslutes noger 
Regalier eller Herligheeter ware etfterlåtne eller bortt -  
giffne, som Konungen och Cronon mcdli rätte tillkom
mer, vthan altt sådant mere förbehollit. Dermedli, att 
medh så synnerlige flijt och acht bliffuer Rijkit och 
then samman till Cronon lagligen komma kan, ihtigkom- 
men,  icke någen annan,  elfter som orden i sig sielf 
lyde: S y n n e r l i g e n  f ö r s t  o c h  f r ä m s t  på  t h e n  
w i c h t i g e  o c h  h ö g e  A r t i c k i IL

F ö l i  e r  :
Så anamme wij förthenskuld de samma 11. K. Mai:tz 

vnge Lifzarflierskalfter, (ödde och ofödde, såsom och 
oss elfter Naturen och alle Christelige stadgar, Rätter  
och elfter Blodzlinien ägner och bör, till wåre rätte 
och näste Swerigis Crones och Rijksens Arlfuinger, 
aldelcs såsom här elfter vttrycht warder, oigenkalleligen 
på thet allerkralftelrgste, och såsom vti thenne Ore-  
broeske försiglede och af llijkens Rådli besworne och 
giorde Recess vdi alla sine puncter  och articlar på 
thet allerkrafteligste, såsom thet sig bör härmedh then 
samme opå nytt stadfäst och bekraflftigit ware och 
blilfue skall.

Här optäckies ännu Summan på thenne Förschri l f -  
ning, nemligen på Arfzrällen,  elfter som thet ordet :  
R i j k s e n s  A r f f u i n g e r  betyder; Fllicst kunde the



icke förplichte sigh till så månge i sänder, huilke icke 
alle k un ne blifue Konungar. Och törrnäles här att the 
Influe och sverie oigenkalleligen, såsom här vttrycht 
warder, och är tdbörliget, att (hette blifuer widh macht 
hållit olörkräneht de Konungl. Regalier , huilcke icke 
finnes härvdi ware bortgiirne, eij heller vdi then 
Örebro Recess, på huilcked the här sigh nu berope, 
effter som tillförende 0111 ihen Örebro llandell nog- 
sampt hafuer warit bevist.

F « 1 i e r :

EfTter tedh thenn Hyllningh och W ahl  effter Guds 
ordning och skickelse, war gamble och låflige beschriffne 
Swerigis Lagh, och effter alles wåres och menige Rijk- 
sens Rådhz, Adells, Ständers och then menige Mans 
endrachtige rådh, samlyckie, beslut, bewillielse, rätt till
börligen, och oss alle och thet menige Konungerijke 
till en evigh välfärd och bistånd skeedh är inedh then 
Stormechtige Furste  och Herre,  Suerigis, Gölhes 
och Wändes vtwalde och krönlhe och vtaf  Gudh vt- 
förseedh Konung, och 11. K. M. vnge Lifzarfherr- 
sehnfflcr, födde och ofödde, like som wår förre hyII— 
ningh, Ecdh, löffle och plicht, thermedh wij H. K.M. 
och Swerigis Crone förwante och förbundne äre, hulle, 
horsauime, vnderdånige och rättrådige wara ville och 
shole, och then hullskap, troskap och manskap, som 
trogne Vnderdåner på Guds budh, alle werldzlige Stad- 
gters wegne, och thet le Konunge Rijkes gamble och 
loflige sedwaner ägner och bör, fast obrulzligen och 
oigenkalleligen nu och häreflter villan återwändo att 
hol le ,  göre och fuldkornnc.

Hår tales om, att thet W ah l  eller Hyllningh, är 
meid aloienneligit Råd och samlyckie beslutidh; huar-  
meidh btwises, att ded och i sådane wichtige saker will 
waire förnöden. Sâ formâtes och om then Eedli, löffte 
oehi plicht, såsom the Konungen och Swerigis Crone 
äre? förbundne medh, huilcket the härvti ytterligere 
lofffue, att wele ware hulle, hörsamine, vnderdånige och



rättrådige, effter Gudz och alle vrerldslige Stadgars, och 
thette Kongerijkes gamble oeh lotlige sedwaner, effter- 
som orden i sigh siel 1*1* lyde. Iliiarmedh nogsampt be- 
wises, Cronones Regalia icke wara borttgiffrte. Men 
huad som effter Lagen oeh Rijkens sedwane är  Kontin- 
genom och eliest huariom och enom förbehollet, »het 
ar allom wetterligit, iherföre ska II nu Hijh sens gamble 
och loffligc sedwaner bliffue wedh macht, myckit mere 
böör Lagh wara oförkränkt vli ded, som vtaf Rijksens 
Ständer annorlunde ärc giorde eller samptycht blitTued.

F o l i e r :
Då förplicte wi j ,  swerie och hylle härmedh på 

thet allerkraffligeste fullkomligen och oigenkalleligen 
samfäldt och synnerligen, lijke som förbemält är, II. K. 
M. eldste Son Högborne Furste Hertig E r i c h  för 
alles wares nästkommande ( vlhal Gudh förseede och 
nu hyllede) Konung, huilckcn näst effter Hög :te Ko
nung Gustaffz salige afgång uti Regementet och then 
Konurtgke högheet inträde och wår Konung vara och 
hliffue skall, såsom wij för oss och wäre efterkom
mande bewillige och stadfäste och honom för wår 
herre oeh Konung annamme, warandes honom v ti lijke 
måtte trogne, hulle och rättrådige, sammalunde och 
som förr är sagtt wår närwarende Konung och lierre 
Konung Gustaff, då som 1111 oeh nu som då, wårt 
hullskap, troskap och manskap stadigt, fast och obrut tz-  
ligen att hålle, och lif och leffuerne hoos honom vp-  
sättie, och vt i alle måtte hehielpelige, trofastelige och 
beståndelige wara wele, och alII thet göre och låthe, 
som trogne och rättrådige Vndersåter på äre , Eedh 
och löfftes wegne ägner och hör.

Här fi nnes, att alle Rijksens Inbyggare der anamme 
then af Konung Göstaffs affödhe, som effter Arffzrätten 
eller Successionen vli Regementet ock then Konunglige 
Högheet inträde skall, för deris Herre oeh Konung, wa
randes honom uti lijke måtte trogne, hulle och rättrådige 
sammelunde som förr är sagtt ( Konung Gustaff då
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soni nu, nu som då) effter som orden i sigh sielf lyde. 
Skole the nu ware then regerende Konung således huile 
och hörsamme, som (he Konung Gustaf! warit haffde 
så kunne icke (he Konungzlige Regalia vara förkortade 
för effterkomende Konungar, vthen the äre nu konungen 
härinedh förheholne, såsom (he och synnerligen sig vdi 
thenne fö rde  Punct emot konungen förplichte, eftersom 
orden lydhe. Och effter then ne Eedll är giort Konun
gen och hans rätte eftcrkommende regerende Konunger 
vtaf  alla Rijksens Ständer, höge och låge, så wäl innan 
som vt han Furstendömen, hwilke lofue och swerie på äre, 
Eedh och lötfles wegne hullskap, trosknp och Wänskap 
(manskap , icke sparendes lif eller lefverne vlhan i alle 
måtte finnes t rogne och rättrådige Vndersåter, då som 
nu och nu som då: Fölier oryggeligen härulaf, att alle 
infödde Swenslke män,  så wäl  vtaf  Fursternes lienere 
och Vndersåter  som alle andre äre och skole Wara 
Konungen och Cronon effter then Eedh troplichlige och 
måge eller kunne icke förwägre sigh att göre Konungen 
och Cronon samme Eeden, när där eskedt bliffucr. Dogh 
ehuru thet och skee kunde, antingen the sielffue gören 
eller eij,  så äre the dogh lijke fast därwidh bundne,  
effier thet att thenne Eeden komber öfuereens medh 
Alrnogens Eedh, vt i wår  Lagbook beschreiben är, och 
thess förvthan ulaf  alle Rijkens Ständer allmenneligen 
stadfäst ,  huilckit hafuer laga k rafft och macht. Och 
nä r  thet således medh ailment samtyckie och godhwillie 
är giorlt och bevilligilt, så äre the thertill förbundne 
allie Swenske, närwarandes och frånWarandes, the som 
swore  och intet swore, födde och olödde,  effter som 
v å r  Lagbook klarligen vlwijser.

F ö l i e r :

Så förbinde, förplichte, låfue vch swerie wij för- 
miidelst denne wår sWorne Eedh, thenne Hyllning, så
srom hon ord ilrå ord här vttrycht och författed är,  
h«ög:te Kon. G u s l a f f  wår  allernådigste Herre och Ko-  
mungs Mankiöns Slechte och Lifzarfzherskaffter, för-



hånden och leffuendes öre, stadigt fast och oigenkalle- 
ligen fullkompne och fullgöre wele och så länge then 
samma hög:te Konung G u s t a f f s  Siecht wara r ,  dem 
för wåre rätte naturlige Konunger, Furster  och Iler- 
rer  ilrå Linie eller Slechle och till Linie eller Slcchle, 
såsom i thenne Hyllning förmällt är, att holle.

Här finnes åter igen Summen och Huffvudstycke 
vdi thenne försehrifne §. nemligen orn Arfzrätten till 
Cronon, och stadfestelse på Furstendömen, elfter som 
samma Hyllning ord ifrån ord här vttryckes, och icke 
widere. Är förthen skuld härvdi Cronones Reg-dia 
icke horttgiffvedh.

F ö 1 i e r :
Och medh gerningene göre och fullkomne allt thet, 

som oss emot wåre rätte naturlige intodde Konunger, 
och Herrer och Wårt Fäderneslandz friheet såsom trogne 
Swenske män och rättrådige Vndersålher  ägner och 
bör,  och wij effter Gudz bodh och på vår Hyllnings 
eedh och förplichtnings wegne äre skyllige och för
bundne.

Ilär fuldIblies samme Eedh ytherligere, och bero- 
per sigh på thet, the skyllige äre, effter Gudz Lagh och 
theres egin hyllning och förplichtelse. Huarmedh be- 
wijses klarligen, att Konungens och Cronones Regalia 
bör  wara och bliffue widh macht , så och Almogen att 
niuthe sin rättigheet, effter här tales både om huadh 
the Konungen plichtige äre, så och om Swerigis Rijkes 
frijheter.

I n s a g e r :
Huar  och hög:te K. M. till Swerigie wår  allernå- 

digste Herre Konung Gustaffz the andre hans Lifz 
Arflherrer,  födde och ofödde, som till then Konunglige 
Regementz högheet och värdigheet icke kunne komme, 
effter ett upprätted Testamente och förplichtige Vnder-  
holdningz lydelse, som the Konungke Testamentz Breff  
och Insigler, der opå göres och stadfestes skole (u t-


