
Laiidttlagarne
i

\V ESTERGOTLAND 1070. 

A k a d e m is k  A f h a n d l in g

med riiilosophiska Facultetens samtycke 
o ch

under iuseende af

II is  to r .  L it t ,  o c li A rc h æ o l. P r o f e s s o r n

Acad. B ibliothekarie, Praefeci för Mynt-Cab., R iddare a f  Kongl. 
N ordstjerne-O rden, af Kongl. Danska D annebrogs-O rden och 
a f  K ongl. G rek iska Frälsare-O rden, Ledamot a f  K ong l. Wii- 
le rh .- , H istor.- och A nt.- Akad. i Stockholm, Kongl. Yet.- 
Societ. i Upsala, Kongl. Vet.-Sällsk. i T rondhiem , Kongl. 
N ederl. Institutet, Kongl. Nord. Fornskr. Sällsk. och Isl. Litt. 
Sällsk. i K öpenham n, Archæol. Institutet i Rom, A ntiquar. 

Societ, i Edinburg m. fl.

F ö r  P h i lo s o p l i i s k a  G ra d e n

ntgifven och till oflentlig granskning 
framställd

AF

F r ih .  R E M J V M Æ .  C v i R L  G .  R V B B E C K

af Vestgöta Landskap, 

å Gustaivianska Lärosalen den 15 Juni 1848 .
p. v. t. f.

JOIL HENR. SCHRÖDER

5.

L U N D B E R G  &. C O M P . ,  1848.





är till beklagandes dhen raärkelig afsacknadt Bor- 
gerrrskapet har tagit af een kort tijdli uthståndne 
swiåårheeter, Invilka Wij Specialiter och Puntewijs 
liärr- hoos fördristom oss för Eders Höggrefl. Excell. 
franm draga, bediandes Eders lloggrefliga Excell. 
Vmdlerdån.-ödmiukcligst, det Eders Höggrefl. Excell. 
täclliites hög-gunstigst aff bem:te Specification see 
hwraad (unga detta ringa borgerskapet vvidh desse 
connjuncturer, ulhstadt. hafwer ; Kunnandes Wij in- 
theitt afTsee hurulcdcs denne Staden skulle blilfwa 
widltare behållen, dlär lians Kongl. Maij.tt icke Al- 
lerrm ädigst Wår aller underdånigste skähl täcktes 
behiiicrta, som Wij dåck oss icke Vndandragom på 
tillküommande Rijckzdag till alt görligi t uthj Vnder- 
dåmiigste m åtto  att förklara och effler Wår förmågo 
Alldllraskvlldigast Vnderkasta. '  Förblijlfwom uthj alt 
öffrriigit, såsom  Wij Wåre Ynderdånige Personer, 
Edciirs Hög-Grefl. Excell.ties nådh och befordring, i 
nådiiig consideration aff Wårt alldeles förblåttadc till- 
stånndh alldraödmiukeligast underkastom,

Eders llög-Grefl. Excell.
. ..  o, , . Ödmiuke och tiänstskyldigc TiänareAhnugsahs d. 4 „ ; °  ..

Oc((„,b 167G samptl. Borgcrskapctz waguar i
Alingsåhs.

Biörn Gieslcsson. Anders Ericlisson.
m. p:ria.

Bömulernas svar på Propositionen vid mötet 
i Alingsås, dut d. 3 Oct. /6 /6 .

Högborne G re If we, Sweriges Rijkes 
Rådli och Rickz-Cantzler, M dige Herre.

Såsom Wij nedanskreffnc af åthskillige Hära-
5



der i Elfzborgz Lähn till detta nu anstälte nmöte 
här i Aliugsåhs af allmogen uthskickade Män liåtit 
oss föreläsa och uthtyda den förklaring som w .åre  
ståndz medbröder i Skaraborgz Lähn haffwa tUlhcu 
23 Septemb. sidstledne, å der håldne möte, slk;re- 
dit till, hwarlgenom dhe, som Wij och flere Rijjck- 
zens ständer, kunne uthj dett fast högnödige W"ar- 
ketz och Rijckzens W arns så myckit skyndeligarre, 
och Vthförlige fortsälliande uthj denne fahrllige 
Krigstijden, koinma Hans Kongl. Maij.tt W år AMIer- 
uådigste Konung och Ilcrre elfter möijeligst m sucht 
och Embne, till hjelp och bijslåudh; Altså eh:mru- 
wähl Wij med wåre Hemmrwarande H äradzbom r, 
redan uthaf åthskUlige anstötande sw årheeter i mllle- 
handa måto haffwe sedan dhenne fahrlige orodlige 
tijden begyntes, m erkeligeu warit besw ärad nmed, 
och uthmattade, så att Wij fuller hade kunnat aUller- 
underdåigst förmoda blilTwa till hwar 8:de att lå itha 
till detta uthskåttz skrlfwande affgäå; Icke chess 
mindre, när Wij åthcr å andre sijdan uthj w å r  
cenfaldigheet bclänckia dhen swåre hyrda, sa.impt 
åliggiande Krigsbeswär, Hans Kongl. Maij:tt mch 
Sweriges Rijke öfwerhängier, som icke kan, uthiau 
m crkelig hjelp aff Manskap, behörligen u th fö ra s , 
och till Önskelig ände bringas, Haffwe icke WVij 
mindre ahn ofwansagdc W åre Medbröder i S lka- 
raborgs lähn, wclilat å wåre, och dhe hemma w a- 
rande bönders å Skatte- och Cronewägnar, herm eîdh 
samtycke till så stark  skriffning åtli detta uthslkvåt- 
tet, som Ridderskapet och Adelen, så här, sornn i 
Skaraborgz lälm fiir sine Frälssebönder bewiMliat 
haffwa, dock med dhe wilkohr, som Skara bewdll- 
ning, uthförligare ty d er; Jembwähl och aldehles lher



îürr uihan ofürgrijpeligen falla pa dhen mehningcu, 
soi nn Skaraborgz lähns alnioge sig halFwa ulhlåtit 
tillj,, och i pennen fattat finnes. Och uthj det <jf- 
rigç<e lembua Ödmiuk-underdånigst uilij Eders Ilüg- 
Gree;fl. Excell. nådgunstige och skiähiige beprüffwan- 
de,, sä att wij med wåre Hemmawaraude medbrö- 
derr-, igenom Hans Kongl. Maij:ttz och Eders Ilüg- 
Grcefl. Excell. beskyddande, mage widh macht håldnc 
oclin bestående warda. Förblijffwandes

Eders Hög-Grefl. Excell.

Vnderdån.-Ödiniukligste Tiänare.
. Alingzåhs den 3 Octob. 1676.

P e r r  Larsson i Miölsröö 
på Biärke häradz wäg:r.

(Härads Sigill.) 
Anudlers Bengtsson i Strö- 
m a rre  på M arckz häradz 
wäggnar.
P err Andersson i Jngelshult 
p å . Wijn häradz wäg:r. 

INilss; på Haal på Kulingz 
härnadz wägnar.

Lars Oluffsson i Resslare 
på Kindz häradz wäg r. 
Oluf Nilsson i Storgården 
på Balbögdz häradz \väg:r. 
Tore Bengtsson i Äne på 
Gässne häradz wäg:r. 
Ambiörn i Smula 
på Redwägs h:dz \väg:r. 
På Ahs häradz wägnar. 
Nils Larsson i Rångedahl



B ih f t i ig .

Riks Rådets Instruction f ö r  dem, som Jöiin
ordnades all öfverlägga med Provincial-  

Ständerna, dat. Stockholms Slott 
d. 12 Juli 16y6  * J .

Ehuruwähl Kongl: Maij:ts och R:s Rådh dhcc liiögt 
angelägne ährender som dliee nu cflher hög.te Konigl: 
Maj:ts nådige befallning Ständherne hafuc att föire- 
draga och medh dliem afhandla giärna upskiiulit 
hade till dhess samptel: Rijkzens Ständher hade saim- 
mankomma kunnat, helst efftersom H:s K: M::t i 
Nådher sinnat är at nu snart en allmänn Rijkzdaigh 
beram a och uthskrifua låta, och då medh sine trrog- 
ne Yndersåtliarc samptel: R:s Ständher dliee höggli- 
wichtigc afTairercrnc som nu förefalla, ö fw erläggia , 
ährnandes och Rijkzens Rådh H:s Kl: M:t utlij dhten- 
nc sin nådige iutention undherdånigst styrckia, sannpt 
Notifications brefuen till Ständherne föruth upsätltia 
låta och till H:s Maj:t till thcss Nådige vndherteick- 
liande vnderdånigst öfuerskicka, på d iet at Rijlkz- 
daghen ungefähr widh ändan af nästktmm andc /Au- 
guslj Månadh sin begynnelse nåå m itte; likwrähl 
em edan dhet så mycket m ehra nödigt är at lH:s 
Maj:t medh een prompte hielp bijtriidd bhfucr, s<om 
Fienden nu dhen fördchlen h ar nått at han stå ir i 
Landhct hoos Oss, befahrandess man billigt at dlher 
icke någon crkleckelig Secours nu snart och för än 
Rijkzens S tändher ifrån alla Landzändar samnnan- 
träda och sigh 0111 ett w ist sluuth föreena kuuma, 
w edh handen skaffat blifuer, torde wåre höglnnodlige

*) Senatens Registr. 1676, 1: 590.



fuœndlier i m edier tijil medii dlieras Macht största 
dlliielen a f  landet üfuerdraga och faliraii således öf- 
uieerhanden taga at wij sedan incapables blefue Oss 
dlHieruthur att redda. Hwarföre har H:s Kl: Majit wår 
allllernådigste Konung och Herre för godt och rådli- 
saaimpt funnit at någon dhess och dhess Rijkes Rådh 
s ijg h  uthj provincierne begifuer, Ständherne samman- 
ktaallar och dhem om närwarande Rijkzens tillståndh 
um idherrättar; förhållandes dhem enkannerl: hurulc- 
dteis dhee Danske warandes uthan apprehension at 
Kitongl: Maj:ts Örlogz Flåtta dhem utj dheras des- 
seeilner wijdare skulle kunna hindra, hafwa efter eeu 
v ig o u re u se  rcsistcnce af dhee wåre, uudher faveur 
aff Canonerne dheras Armée emellan LandzCrohna 
occih Helsingborg debarquerat och nu äre i estai at 
grriipa Oss i sielfua hiertat, förandes Ständherne till 
siimnes, huadh skimpf och neesa dhet för heela wår 
Naattion w ara skulle, om wij som tillförrende genom 
wååire förfädhers manlige bedriffter hooss alla wåre 
grnannar j a  för heela Europa warit redoutables, skul
le nu  när fienden hoos Oss ståår på behörigt mootli- 
sttåindh uthj w årt egit Landh fehla låta, och Rijket 
hounom lijka som till Roof lämbna, sampt H:s M:s 
egçien höga Persohn destituera och handhlöös sleppa ; 
söikviandes altså meraberte Ständher förmåå, sådant 
altt a tt beh ierta  och efter giörligheten dherhän hiel- 
pai bearbeta , dhet H:s 3Iaj:ts Armée i tijdh scrdelcs 
mteidh Cavallerie måtte förstärckias, fiendhens kraff- 
terr- brytas och dempas, sampt eu säker och repu- 
terrllig freedh erhållas.

2 .
Såssom  nu Kongl: Maj:ts och Rijkzens Rådh, dhetta



ål'uaiibe:tc ulj noga Consideration tagit hafua ocbh 
i anseende dheraf sigh emillan eense are, dhet dheee 
föruthan dhcn Hosstiensten som dhee w erckel. præe- 
stera ännu willa lefuerera tuenne hästar, fö rbehåll- 
Iandes sigh l:o  at be:le Ilästar vvedh dhenna expee- 
ditionen allena, så och 2:o intet uthom Rijkzens Gränt t- 
zer tiena, sampt 3:o medh en raottelig m ontering ocbh 
sådan som wid dhessa sv å ra  tijdher killwäga brin-i- 
gas kan, försces skola; altså ville ll:r R:s R ådet etcc. 
sigh anlägit v a ra  låta medh R idderskapet ocbh 
Adhelen utj dhenna province således begåå, dheet 
dhee till dhetsamme som R:s Rådh sielfue rcdebogg- 
ne at ingåå, samtyckia och villige finnas.

3:

Ändoch Enkior och Fadlierlöse barn  efter lagljh 
och privilegierne för all Cronones vvapntienst frijije 
v a ra  måge lijkwähl utj anseende till dlien nu mehli- 
ra  för dörran v arande stoorc Fahran förmodas a at 
dhee sigh åfuanbe.te bevillning intet undandragann- 
des varda , helst emedan dhee icke heller tillförendde 
vedh  slijkc tillfällen sigh Rosstiensten undandraggit 
hafua.

4.

Sammaledes pröfuas skiäligt at man söker öfuerr- 
tahla dhee af Ridderskapet och Adclen som inga Goddz 
äga, men lijkwäl något Capital af penningar i föiir- 
rådli hafua kunna dhet dhe och i proportion eftecr 
dheras förm ögenheet Ryttare hålla.

5.
Dhee Olrclses Män som Godz med Adeliga privvi- 

legier besittia, synes och böra Rosstiensten lijka sonm 
Frälsesmänn under kastade wara.



7 1

Hwadh dheu insagan widhkommer soni af somb- 
lii<ge Adelsmänn giüras torde, at såsom dliee (ill föllje 
ailf dliet nyl: publicerade placatet sielf'ue rijda åstadh, 
tmigandes sina tienare mcdh sigh, så kan intet af 
dlliiem förväntas dhet dliee dhessföruthan Rosstienst 
hiåålla sko la ; deruppå svaras at så v ijda be:te Adels- 
im iänner så  månge tienare medh sigh hafua, som für 
Ricosslicnsten tillfyllest giöra kunna, böra samme tie- 
luaire undlicr dhcnne fördubblade Rosstiensten ståå 
occîh berächnas, och Adelsmännerna således för wij- 
daaire Rustningz tillsättningh frije v ara .

7 •).
Dhee som både i Finlandh och Suerige Godz äga 

viillle dhe deputerade Herrarne sökia inducera at dhee 
bånde fö r dhee Swenska och Finska Godzen här i 
Rijjlket rustning hålla.

S **).
Dlntee som i Finlandh allena och intet i Suerige Godz 
halffua så inducera at i Finlandh rusta, kunnandes 
sanm m a Finska Rustning medh dhct öfriga Finska 
Rytttteriet som elfter Kongl: Maj:tz Nådige Ordres hijt 
fö ru v än tes  öfuerskickat blifua.

9.
J lijka måtto täcktes U:r R:s Rådet sökia för

må dhee S venske Adelsmennerne som äga Godz i 
Skåiihne, dhet dhee oachlat at samme Skåniske

*) Denna punkt uteslöts 1 Instr. för Finnland.
**')) Denna punkt Infördes allenast nti Finska inslruc- tiiionen



Uodzen nu lur tijdhen iilj fiendens händer äre, ffür 
dliem Rustning lillsätiia.

10.
Sedan som Ihr R:s Rådet liafwer furmnått 

Ridderskapet och Adelen at på fürbe:te sätt bhj- 
springa Ihs K. 3Iaj;f, anmodas och billigt C l-
recijet och Presterskapct at efter rådli och ämbnne 
grijpa Högstbe:te Kongl. Maj:t undher arm arine, 
hwilket synes sigli giüra låta på dhet sä tte t at ffür 
haart 64  Mantahl een Ryttare hållas, doch nneîdh 
måttelig montering och sådan som wedh dhe:sssa 
swåra tijdher anskaffas kan.

1 J.

Relangande Rorgerskapet, så oansedt man rnithj 
anseende till liärwarande månge Rijkzens tarfiuier
wähl hade behüft dhetta ståndet om något kraffttigt 
vnderstödh anlijla; likwähl eraedan borgarene b;åtde 
inquartcringar och andra många beswür en ti.jjdh 
bårtåth utlislällt liafwa, så will man für dheimnc
gången sigli nüja om dhec allenast ännu dlnedle
innewarande åhret dliet afgångne Manskapet på 
båtzmännerne ersiittia, i dhet stifllet at sådant efTuer 
wahnligheten intet fürr än dhet tillkommande åhiiret 
skice borde, warandes i Iijka måtte nüdigt at nueulh 
Adelen utj båtzmans Sochnarne så och Allmoggen 
handla, dhet dhec utj betrachtande af siclfwa omnnb- 
gängelige nüdhwendigheeten, je m W il och dhen liijjsa 
och fürskoning som dhee utj dhec fürriga åkrrcu 
åthniutit, afgången på båtzfolckct uppfylla och <er- 

sältia.

12.
Angående vlhskrifningen så wille JI:r R:s TRa-



ddiet och mcdli Ridderskapet och Adelen i gemelin 
aftlftahla at dheii vlhskrifningen som på sidsta Rijkz- 
dtltag till nästkommande åhr blef bewilliat, måtte an- 
tithciperas och ännu dhetta åliret förrättas, serdcles 
utittj dhee längst ifrån dhen Danska Grentzen aflägne 
pairovincierne såssom utj Stoorförstendömet Finlandh, 
Vv pplandh, Söderinanlandh, Wessmanlandh, Östergiölh- 
laamdh och Närike *); Men utj Smålandh, Wester- 
ggiiöthlandh, W ermelandh och Daal tecktes H:r R:s 
Riiadet dhen methoden bruka, at han fuller anmodar 
d llhessa provincierne om anticipation af vthskrifnin- 
ge:<en, enkannerl. utj dhee Häradherne som ännu för 
fidtenden frije warit hafue; Men i fall dhee för an- 
driira m ånga beswär som dhem utj dhessa sw åra 
kLirijgztijdher tryckia intet skulle kunna sigh förståå 
oc(ch samtyckia till dhenna anticipalionen, kunde dhee 
dllherföre förskonas, allenast dhee wedereeda finnas 
anmtingen at vvidh påfordran gåå åstadh Man af huu- 
se e t, eller och uthlåfua huar tredie Man som i 
Hdælsingelandh skieer, och dheremoth befrijas för 
Vftthskrifningen så länge krijget påstår; huilket lan- 
deeet till någon lijsa lända skulle, i dhct at dhee af 
trneem änningarne kunde hafwa disciplinerat fålck, 
occ;h dhee ofrige finge blifua quar wedh dheras 
heeemwist och huushåldh.

13.

H:r R:s Rådet nil le och drifua deruppå at alle 
fööirswars knechtar förutl*an dhem som Adelen till- 
hööirige äre, utj H:s M:t% ticnst tagas.

*) Det följande af denna § infördes blott i Instruk
tionerna für dem, som skulle resa till dessa orter.



Medh dhem som Pantegodz Uesittia behagadde 

Il:r K. R. handla at dhee för bc.de pantegodz sså  
wähl som dheras Löhne och Frölsegodz RossUonast 
hålla.

15 •).

H:r R:s R ådet recom m enderes antingen ! at 
förmåå bergzlagen till at inrätta ett nytt berggs 

Regemente eller och dher sådant intet kunde ecr- 
liållas, till någon annan hewillning disponera.

16.

Dhctta är hwadh som R:s Rådh nödigt eracfch- 
ta t hafua, H:r R:s Rådet till effterrettelse at uppp-. 
sättia låta, Lemställandes allt dliet öfrige dhesss 
hekandte dexteritet och försichligheet, sam pt föör- 
modandes dhet han sigh lärer behaga låta om eett 
och annat som widh dhenne Commissions förrättann- 
de förefalla kan, medh Senaten flijtigt correspoon- 

dcra.

P. Brahe. S t ,  Bielke. G. Banér, C. Horn.
C. Rålantb. T. Bonde. G. Gyllenstierna.

J. Gyllenstierna. G. Oxenstierna. G. A. dela Garditie.

*) lnrördes blott 1 Instruktionen för Kopparberggs 
Läo.


