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Ï l v a i j e  folkrepresentation måste, för att fürtjena 
detta nam n, vara likasom en sammandragen bild af 
folket sjelft, med alla derinom lefvande krafter. I)en 
kan derföre ej undgå att förändras i mån a f  folkets 
fram skridande utveckling, de särskilda samhälls- 
elem enternas derigenom förändrade ställning till livar- 
andra sam t medborgarnes ökade insigter och del* 
tagande för nationens och mensklighetens inleressen. 
Men all utveckling, och således äfven den politiska, 
är bunden vid vissa lagar — historien vore eljest 
ingen vetenskap. Derföre linner man, att ehuru mån
ga de egenheter äro, soni skilja olika folkslag från 
hvarandra, och ehuru skiljaktiga deras representa
tiva författningar i följd deraf varit, de dock hafva 
det gemensamt, att de i mer eller mindre mån ge
nom gått följande trenne stadier.

Det första är Lan dskaps fo rfa tln  ingen, som liän- 
tyder på alla större staters ursprung från en förening



af flera smärre, på slägtskap eller stamföirvandtskap 

grundade samhällen, hvilka länge bibehålila en viss 

sjelfständigliet, och på sina sam m ankom ster Öfver- 

Iägga och besluta ej blott öfver distriktets egna, 

utan stundom ock öfver nationens gemenisamma an

gelägenheter, och det äfven sedan eu alllmän riks- 

representation blifvit organiserad.

Det andra stadiet är Stånds förfa tta  ingen, ur

sprungligen grundlagd af tvenne genom bildning el

ler rikedom till Ofvervägande inflytande på samhäl

lets ärender uppvuxna yrken, hvilka utan hänseende 

till hemvist sluta sig tillsammans och fdrvärfva sig 

förtryckande företrädesrättigheter, hvarigenom åter det 

öfriga folket föranlåtes att äfven å sin sida förena 

sig till kamp för sitt oberoende och slutligen äfven 

förvärfvar sig rätt att genom fullmägtiga bevaka 

sina intressen vid de allmänna rådplägningarne öfver 

statens angelägenheter. Den fordna söndringen mel

lan provinserna blir härunder utplånad, men dermed 

förminskas äfven menigheternas rä tt att sjelfva be

sluta om sina ärender, emedan så  väl fur- 

starne som ständerna, hvar å sitt håll sträfva för 

maktens centralisation.

Det tFedje stadiet åter, soni ännu blott är i sin 

begynnelse, tyckes utmärkas a f sträfvandet att bilda



HI

t>n verklig National-Representation, hvilken sam 
m ansm älter alla särskilda, så lolkala, som ståndsin- 
teressen, men äfven lemnar memigheterna frihet att 
rådslå och besluta 0111 sina enskiilda angelägenheter.

Till sin utveckling senare, men också m era fri 
från yttre inflytelser, har den Svenska National-Re- 
presentationen fullständigare än de flesta andra ge
nom gått de båda första af dessa stadier, utan att i 
någondera af dem förstelna. Deo. demokratiska 
grundval, hvarpå hela den Germamska författningen 
ursprungligen hvilar, var lmr stark 110g, både för att 
motverka införandet a f  ett fullkomligt Länssystem 
och att skydda den jordbrukande klassen från att 
helt och hållet uteslutas från delaktighet uti öfver- 
läggningar om allmänna ärenden, hvaraf det förra 
skulle hafva kunnat medföra rikets splittning i sär
skilda stater, och uppkomsten af sjelfständiga pro- 
vincial-ständer, och det sednare en allt förtryckande 
aristokrati.

Den Svenska demokratien är nära fastad vid Iand- 
skapsförfattningen, hvilkcns utveckling derföre va
rit af sto r betydelse föjr hela riket, då den i vä- 
sendtlig mån bidragit a tt värna så väl landets sjelf- 
ständighet, gom folkGl§ frihet.



Dâ mot hedendomens slut historiens ljus fürst 

uppgår öfver Skandinavien, voro de Svenska land

skaperna, hvilka ännu nyss förut ulgjorl särskilda små 

riken, blott lösligt förenade till ett helt. De erkände 

en gemensam Konung, hvars m agt dock inskränkte 

sig till anlörarskapet i krig, och de hade represen

tanter vid allsherjartingen. Men i öfrigt var hvarje 

landskap ett sjelfständigt samhällsförbund, med egen 

författning, samt valda lagmän och underdom are, hvil

ka äfven i de få administrativa ärender, som förekom- 

mo, voro deras styresm än; hvarjemte lagmännen vo

ro deras sjelfskrifna taleiuän så  väl vid allsherjar

tingen, som vid allmänna sammankomster Inom lan

det. Konungavalen berodde i början hufvudsakligen 

af Uppsvearne, hvilket dock efte r Christendomens 

införande gaf anledning till långvarig söndring, men 

den nyvalde skulle, för att lå ta hylla sig, resa om

kring till de andra lagsagorna, och han borde der- 

vid icke utan gifven lejd beträda deras områden. 

Men i början af fjortonde sek let erhöll hvarje land

skap lika rätt att deltaga i Konungavalet genom om-
/

bud, hvilkas antal i den år 1 3 4 7  utfärdade allmänna 

landslagen bestämmes till 12, utom lagmannen. Emel

lertid har den audliga och verldsliga aristokratien 

begynt att göra sig gällande, såsom hela rikets



sjelfvalda representanter, och lagmännen, hvilka nu  
räknas ibland Konungens sjelfskrifme rådgirvare, bibe
hålla ej mera sin fordna ställning såsom landskapens 
målsmän. Det aristokratiska elementet genom dref 
ock utarbetandet a f  en gemensam lag, hvilkcn oak- 
ladt de andliges protest småningom gör sig gäl
lande och 1442  blir allmänt antagen. Denna e r

känner väl landskapsförfattniugen ; men föreskrifver, 
att den nämnd, som inom landskapet väljer eller 
rättare uppsätter förslag till Lagman (hvilkcn nu 
mera, likasom Häradshöfdingen, nämnes af konungen) 
skall till hälften bestå af frälse och ofrälse leda
möter, o c l en dylik föreskrift förekommer äfven om 
den nämnd, sioni skulle bestämma om bevillnings 
utgörande. Under det 14:de och femtonde sek

lets svaga konungar blir adelns magt öfvervä- 
gande, och hela riket styres en längre tid a f her- 
remanna-förbund. En mängd ntländska adelsmän, 

som inkomma i riket, söka införa främmande rätts
begrepp, adeln bygger sig borgar och behandlar 
sina undcrhafvande efter gårdsrätt, i stället för att 
följa den allmänna lag, hvllken den s je lf infört, och 
allmogen hotas med samma öde, som drabbat den

samma i andra länder. Men fÖF Fiîêniglieterfiâ fo rt

fara härads- och lauds-tingen emellertid att vara för-



eningspuiikter, vid livilka de kunua talrikt förssam las, 

für att rådslå och besluta 0111 gem ensam m a ange

lägenheter, och då förtrycket under Erik X |IlI:s usla 

styrelse nått sin höjd, och Engelbrekt kall lat all

mogen till vapen , uppresa sig landskapem  med 

sin fordna kraft, men utan deras gamla sööndring 

eller ovilja mot hvarandra. De tvertom  breefvexla, 

rådslå och underhandla sinsemellan, och uppstå 

nästan ”såsom en man” , närheldst ett w erk lig t 

eller befaradt förtryck tyckes så fordra, ooch de 

Jjafva m era än en gång räddat rikets sjelfstän idighet. 

Detta fortfar under Karl Knutson och S tu rarn ie  ända 

till Gustaf I:s tid, då landskapen ”pröfvade siina sis

ta krafter i uppror”. De så kallade räfste-f- eller 

landstingen upphöra alldeles med denna tid **), och 

dermed försvinner ett väsendtligt villkor fö r laandska- 

pens samhällighet, hvilken under de sista t tiderna 

mest yttrar sig i de norra landskapen, som snara

re voro att jemföra med härader än lagsagojr i det 

ofriga riket. Dessutom voro nu flera om ständigheter, 

som bidrogo att undergräfva landskapsförfattiningen, 

äfven i den form, livari den af Landslagen w ar be-

*)T)en sista befallningen om dylika möten tordle vara
den af år 1558 för Westergötland och af åir 1563 
för Finnland. År 1545 hollos sådana â lierai orter.



kräftad. De iandskapsvis tillsatta kommitteer, som  
skulle bestämma om bevilliiiiigeiis utgörande, voro ej 
m era lika lämpliga, sedan Ståndsandan stadgat sig, 
och det blifvit sed, att bevillningar ulgingo efter oli
ka grunder för olikå stånd, hvarföre ock K. Gustaf I 
och hans söner, då de utsände sina ombud i lands
orterna, för alt underhandla med menigheterna 0111 

någon gärd eller utskrifning, ej vände sig till hela 
landskapet, utan till fögderierna eller slottslänen, 
(livilka den tiden ej hade samma utsträckning, som 
de närvarande,) sam t till den allmoge, som vid de 
större m arknaderna plägade samla sig. Lika litet tyc
kes m enigbeternas rätt att uppsätta förslag till llä- 
radshöfdingar och Lagmän hafva blifvit iakttagen, 
helst Uessa embeten allmänt begynte betraktas som 
förläningar och skötas af vikarier.

U nder K. Carl IX:s tid sökte man väl åter 
väcka Landskapsförfattningcn till lif genom en för
m edling med Ståndsrepresentationen, den enda form 
som nit mera var möjlig. Ständerna föreslogo i den
na rigtning vid riksdagen 1 5 9 5 , att alla punkter, 
som borde framställas på riksdag, skulle först fö r
handlas inför hvart landskaps innebyggare, och s e 

dan fullmägtigi* af lan d sk ap et sändas till riksdagen* 
nem ligcn: biskopen med någre af presterskapet, sex



af adeln, sex af krigsbefälet, någre af borger- 

skapet oclii sex af menige man, med deras lands in

segel. Förslaget kom ej i sin helhet till verkstäl

lighet; m en Carl IX, som i allmogens bifall måste 

söka ett stöd mot aristokratien och Sigismunds an

hängare, begagnade sig så till vida deraf, att han 

stundom vände sig (ill menigheterna, för att inhcmta 

deras yttranden i rent politiska frågor, samt för att 

erhålla deras uttryckliga bifall och bekräftelse på 

vigtiga Riksdagsbeslut *).

Det var efter all anledning först vid denna tid 

som egentliga Landtdagar, hvari alla stånden deltogo, 

begynte hållas. Ständerna i Stockholms Län samlades 

sålunda i slutet af of 1605  för beviljande af en

*) Dessa bekräftelser äro dels utfärdade distriktvis å 
alla innevånares vägnar inom häradet eller fögderiet, 
hvaraf många klasser uppräknas, och dels särskildt 
af de högre stånden t. e. af Presterskapet stiftsvis. 
Sådana finnas i R. Arkivet å besluten i Upsala (1593) 
Söderköping, Arboga in. fl. — I böl jan af år 1598 låt 
Hertig Carl inhemta yttranden från de flesta städer och 
härader i rikel om beskickningen till Pohlen, förfarandet 
med de Rådsherrar, som flytt ur riket m. m. År 1603 
framstäldes dylika propositioner, egentligen dock åsyf
tande en krigsgärd, till menigheterna i alla rikets de
lar, som också af allmogen besvarades särskildt för 
hvarje fögderi eller härad, och af ständerna gemen
samt endast i Wexjö Stift, samt i Nerike, der dock 
Ingen Adel var närvarande. — Orig-besluten i Riks 
Arkivet.



utskrifning och krigsgärd. Sedan dessa lemnat #rfft 

bifall, utfärdade de bref derom till ständerna i öf- 

riga riket, med erinran att betänka fäderneslandets 

nöd, samt inom tf veckor gifva tillkänna, huru vida de 

ansâgo en allmän Kiksdag nödig eller icke ; hvarefter 

äfven d y l i k a  möten hällos i alla län och fögderier, så 

vidt nemligen representanter af alla stånden funnos 

inom distriktet. En eller två Kongl. Commissarier 

fram stälde dervid den Kongl. Propositionen, beslutet 

eller svaret är alltid affattadt gemensamt för alla 

stånd *).

K. Carl 1 \  tog i allmänhet intet vigtigt steg, utan 

S tändernas hörande, hvarlore ock dessa funno sig 

besvärade af de många Riksdagarne. Att han sam

m ankallade dem landskapsvis var naturligtvis en be

tydlig lättnad» helst på en tid, då kommunikationerna 

Voro mycket ofullkomliga. Å andra sidan kunde

*) Brefvet äf try ckt af Stiernman, Bihangt. Allm. Halldi, 
s. 259. En K. Carl IX:s skrifvelse till Allmogen i 
anledning af deras första svar på hans proposition 
(lat. d. 2 Nov. är tryckt i Skaud. Handl. XXII. l t .  
Allmogen representerades af Länsman och nämn
den från hvarje härad. Af de handlingar om des
sa provincial-möten hvilka numera finnas i R. Ar
kivet, synes som had ta lla  ståndens representan
ter ej varit närvarande på mer än fem ställen. —
I början af året hado aiillra p rov ln c iiilin ö ten  W ifh t  
hållna i flera landsorter, t. e. i Småland, om hvil
ka i R. Arkivet flnnäs handlingar.



äfven han möjligen vänta sig hafva den föFdel dleraf, att 

de särskilda landskapens invånare skulle tä fla  med 

hvarandra i beredvillighet all lemna den begärda 

krigshjelpen, livarföre lian ock ju s t sam m ankallade 

dem i Stockholms Län först, då han säk rast kunde 

räkna på deras bifall.

Till en del af samma anledningar lät äfven K. 

Gustaf II Adolf hålla dylika möten med S tänderna 

i Finland, först år 1 6 1 4 , då årstiden ej tillåtit dem 

besöka Riksdagen i Örebro, som hölls i Febr. må

nad samma år, livarföre de sam lades länsvis fram 

på sommaren; och sedan år 1 6 1 6 , då hella Finn

lands “Landt-Ständer“ voro sam m ankallade i Hel

singfors.

I Sverige hafva sedan den tiden Ständ erna en

dast tvenne gånger varit allmänt samlade till pro

vincial möten. Den första var år 1 6 5 7 , d ä  K. Carl 

Gustaf, som för krigets skull ej kunde kommia hem, 

för att öfverlägga med en Riksdag om medell till kri

gets fortsättning, lät samtidigt sam m ankalla dem till 

tio särskilda orter i Sverige och Finnland, hvarvid 

således i allmänhet flera landskaps deputeraide voro 

tillsammans på ett ställe. Tvenne Kongl. Commis- 

sarier voro på hvarje möte närvarande, utsågo S tån

dens Ordförande och öfverlade till en del äfven i



hem liga utskott med Ständerna *). Ändamålet der- 
med vanns; men då Riks Ständerna sedan år 1 6 6 0  
försam lades, förklarade de sitt ogillande af förfa
randet derigenom, att de i Regeringsformen före- 
gkrefvo, att inga dylika möten vidare skulle hållas.

Delta ansågs likval ej vara något hinder för 
Carl XI:s förmyndare att särskildt sammankalla 
S tänderna i de tre nyss eröfrade provinserna Skå
ne, Halland och Blekiing, åren 1662  och 1 6 6 9 , 
för frågor rörande deras egna ärender och närm a
re  införlifvande med Sverige; ännu mindre kunde 
det h indra  K. Carl XI sjelf att i samma belägen
he t som  hans far begagna sig af detta medel att 
med stö rre  lätthet och skyndsamhet erhålla bevill
ning a f  krigsfolk.

Sverige hade år 1675 blifvit inveckladt i ett 
allm änt Europeiskt krig, utan att vara i något hän
seende tillräckligt förbercdt för att m öta dess fa
ror. Äfvcn Danmaik hade slutit sig till dess fteii- 
der, i hopp att nu kunna återtaga de provinser, 
som K. Carl X Gustaf hade eröfrat, och hotade

*) Allmogen i Westergötland sammankallades äf- 
ven i Septemder följande är i Goteb irg för nya 
bevillningar till kriget. Besluten vid alla dessa 
möten äro tryckta af Stlerumau.



om sommaren 1 6 7 6  både genom en landstigning I 

Skåne och ett nytt infall från Xorge, De bevill- 

ningar, som Ständerna gjort vid Riksdagen 1 6 7 5 , 

befunnos derföre sa mycket mera otillräckliga, som 

landets reguliera trupper till största delen voro ut

sända till Tyskland, K. Carl XI fann derföre utvägen 

att sammankalla en allmän Riksdag mindre tjenjig 

och befallde i stället genom bref a f  deni 2S Ju

ni 1676  Rådet vara betänkt på att samBa Stän

derna i provinserna, för att dermed vinna lid. Lik

väl utfärdades kort derefter kallelse till allm än Riks

dag, som af Konungen sjelf skulle öppnas i Stock

holm den 31 Aug. s. å. ; men hvilken sedan, då han 

icke ansåg sig böra lernna hären, fö rst uppsköts 

till d. 30  Sept. och slutligen då den tiden var nä

ra inne, och samma hinder för Konungen ännu fort

for, för att vara honom närmare, skulle förflyttas till 

Göteborg *). Här blef den ock, men först i December, 

verkligen öppnad, ehuru den snart på Kongi. be

fallning af samma grund upplöstes, innan något be

slut hunnit fattas **). Emellertid hade R ådet deu

*) K. Rr. till Rådet, dat. Wexjö d. 9 Aug. ochSyl- 
liuge (i Halland) d. 21 Sept. 1676 Registr.

**) K. Br. till Riks Drotset och Riks Kauslleren dakj 
Bälteberga d. 21 Dec. 1676 Registr.



12 Juli utfärdat en instruction för dem, som skulle 
i landsorterna underhandla med ständerna om den 
bevillning som önskades till krigets fortsättning *), och 
af Adeln var kort derefter (den 24 Juli) ett betyd
ligt antal sam ladt i Stockholm, för att öfverlägga om 
att utgöra personel rusttienst; men i stället åtogo de sig 
fördubbling a f  den vanliga och att dessutom, livar 
och en efter sin förmåga, uppsätta en ryttare. Det
ta fram ställdes sedan såsom ett lofvärdt föredöme 
vid provincial-mötena, likasom man äfven i öfrigt 
begagnade sig a f  det beslut, som på ett ställe blif- 
vit fattadt, a tt inverka på Ständerna å andra orter.

1 slu tet a f  Juli och under loppet af Augusti vo
ro S tänderna på flera orter samlade, mest länsvis **). 
1 W estergütland höllos nya möten i Sept., och i 
1’psala och W ermland i Febr. och Mars månader 
följande år, livilka förmodligen äro de sista egent
liga provincial-möten, som blifvit hållna i Sverige ***).

*) Se längre fram p. 68.
**) Beslutet på Landtdagea i Abo d. 28 — 31 Aug. 

1676 är tryekt af Stieruman i Bih. t. R. o. M. Be
slu t s. 448; men intet af de öfriga.

***) De Kontrakter mellan Kronan och menigheterna 
om ständigt knektehall, livilka. hvad Dalarue och 
Norrland angår, redan afslötos under K. Gustaf 
Adolfs och Christinas tid, och utgingo från dem 
sjelfva, men öfver hela riket brägtes till stånd un
der K. Carl XI, kunna likväl anses såsom änna 
seduare yttringar af provincial-representationefl.



Konungen lärcr i liufvudsaken halva vunniil sill 

ändamål; men Ständerna voro ej belåtna meed sät

tet, utan anliüllo redan vid den nästföljande*, riks

dagen i Halmstad att icke m ellan riksdagarnie blif- 

va besvärade med pålagor eller provincial-m öten, 

ulan då rikets tillstånd så fordrar blifva saimman- 

kallade till allmän riksdag, livartill ock Kv. Carl 

XI svarade, att det ej skulle ske utan jyttersta 

nödfall.

Förhandllngarne vid provincial-mötena i W este r- 

götland stå i nära sammanhang med krigslhändel- 

serna, hvarföre här äfven torde vara på sittt ställe 

att taga en öfversigt a f dem för så vidt dce angå 

detta landskap.

Redan om hösten 1 6 7 5  hade S tåthålharen i 

Norge Güldenlöw ined en styrka af 6 ,000 ) man 

gått öfver Svinesund, och för att afskära dem Sven

ska armécorpsen i Bohus län, hvilken stod under 

Aschebergs befäl, återtåget öfver passet vidi Q vist

rum, låtit landsätta andra truppar vid Salttkällan, 

hvilka dock blefvo med förlust tillbakaslagna., hvar* 

efter Guldenlöw drog sig tillbaka in i Norgœ, och.



sedan liöll sig stilla, sä länge K. Carl XI under vintern 
loch våren derpå hade sitt hufvudqvarter i W eners- 
borg, oeh dcrifrån sjelf ledde krigsrustningarne. 
Men då Konungen i Maj 167 0 med sin förnäm sta 
styrka begifvit sig till Skåne, der Danskarne nu 
hotade med en landstigning, bröt Giildenlöw åter 
den 8 Juni in uti Bohus län, med en betydlig 
krigshär, dessutom understödd af en skärgårds- 
llotta, som förde proviant och andra krigsförnöden- 
heter med sig. Befälet öfvcr alla vid denna del 
af gränsen qvarlemnade trupper hade Konungen vid 
sin a fresa  lem nat åt General-Löjtnant Ilans Georg 
Mörner, som äfven var Öfver-Kommendant i Göte
borg, och under honom åt General-Major Jöran 
Sperling. Men hela den styrka, hvaröfver de hade 
att disponera, steg  blott till 4 ,0 0 0  man, hvilka 
knappt voro tillräckliga till besättningar i de många 
fästningarne inom distriktet. Då besittningen af Gö
ta elf a r  så vigtig för kommunikationen mellan We- 
nerns omgifningar och hafvet, och vid dess utlopp 
var den enda beqväma hamn, Sverige lore Bohus 
läns eriifrlng egde vid Westerhafvet, hade af före
gående regeringar en synnerlig omsorg blifvit an
vänd på befästningar vid dess stränder, heldst de 
äfven i öfrigt för landets försvar erbjödo vigtiga



punkter. Vid sjelfva utloppet var en fästning an 

lagd pä en klippa, kallad Kyrkegårdsholmen, som 

nu m era hette Ny Elfsborg, sedan det gamla Elfs

borg, som låg pä fasta landet, blifvit raseradf, 

sjelfva GöUieborg var en ordentligt nied vallar och 

grafvar belastad stad, som dessutom skyddades från 

ena sidan af skansen Ryssåsen (K ronan) och å den 

andra af Gullberg (Göta Lejon). Längre upp vid 

elfvens grening låg den gamla Norska fästningen 

Hohus, och högst upp vid W enern den nyss (1 6 4 4 )  

anlagda staden W enersborg, som äfven omgafs a f 

en vall med graf och hade en skans vid stadens 

södra ända; sam t slutligen vid den första bron öf- 

ver Göta elf vid Rånnum en liten förskansning. Dess

utom hörde nu under Sverige äfven Marstrand och 

en skans vid Uddevalla. Likväl voro en del a f 

dessa fästen i ett dåligt skick, och för deras pro- 

viantering var illa sörjdl, så  att besättningarne, ehu

ru a f ringa antal, stundom ledo verklig brist.

Som dessa många fästen icke kunde blottas 

på besättningar, var hela den styrka, hvarmed Mör- 

ner kunde gå emot Gyldenlöw blott 1 4 0 0  eiler 

kanske 1 600  man, med hvilka han först fattade | 

stånd vid Q vistrum. Men då han fann Gyldenlöws 

styrka allt för öfvcrlägsen, (den skattades al ho-



w i t
iidni s je lf till S à 9 0 0 0  man) och led brist pfi 

proviant, sam t dessutom elfven für tillfallet var så 

uttorkad, a tt man på Ilera ställen kimde gå öfver, 

så drog lian sig småningom undan, lieldst han tyd

ligt fann att invånarne i Bohus Län visade myc

ken benägenhet för Norrmännen. Gyldenlöw följde 

cfler, Intog Uddevalla med dess skans, och angrep 

den 2 5  Juni 1076  illörner vid bron öfver Carls- 

graf, d er denne förskansat sig med ett batteri, för 

att h indra öfvergången. Efter fyra timmars strid 

måste hän dock åter draga sig tillbaka, sedan lian 

likväl tärtdt eld på bron för att dermed vinna tid; 

Men som  de oöfväde artillerister, han hade med 

sig, nnderlåtit att ordentligt binda hästarne, hade 

dessa sprungit bort under kanonaden, så att folket 

till en del måste draga kanonerne efter sig till 

Rånnums broskans, Jhvarest de ånyo fattade stånd. 

Fienden, som lyckats släcka elden i bron, följde 

snart efter och begyinte åter ett häftigt anfall* som 

slutligen hade till följd att Mörner måste draga sig 

öfver på andra sidan elfven och uppbränna bron, 

för att hindra fiendens öfvergång; hvarefter han 

återtågade med hela sin qvarbléfna styrka till Gö

teborg, der mätt liäde alt befara ej lilolt ett anfall 

ifrån Giildenlöws truppar, utan äfven från sjösidan*



och der dessutom sjukdomar härjade ibland garni* 

zonen.

Giildcnlövr vände sig derefter mot W cncrrsborg 

hvars innebyggare tagit sin tillflykt till sina 1 fartyg, 

och hvars garnizon ej var tillräcklig att fö jrsvara 

de vidlyftiga och obestyckade vallarne, men också 

ulan strid uppgaf skansen åt fienden, som luär ge* 

nast inlade en stürre besättning *),

Sålunda beherrskadc nu Giildeiilöw hela dlen hö

gra stranden af Göta elf, utan att på m otsattta lan

det någon styrka fans, som skulle halva Ikunnat 

göra honom ihärdigt motstånd. Likväl inskiränkte 

han sig till att sända sm ärre ströf-corpser öfver 

elfven, för att fordra brandskatt och undergifw enhet 

eller i motsa!t fall bränna och plundra, undter det 

han sjelf med hufvudstyrkan drog sig mot söder. 

Inbyggarne i de närmaste delarne af W esterg;ötland 

undanflyttade derföre sina hustrur, barn  och mesta 

lösegendom till de allägsnare skogarne; meni flera 

socknar underkastade sig och behandlades dlå af fi

enden med mycken skonsamhet, så a tt den minsta

*) Denna framställning grundar sig bufvodstakligen 
pa Mörners bref till Konungen under Juini och 
Juli 1676 i R. Arkivet. Fridcnreich, K. CHiristian 
V:s Krigs Historie, för Årena 1675 — 16/79, gif- 
ver i många fall en annan färg åt sakcrrna äu 
dessa och andra Svenska handlingar.



\ \ \

plundring vid lifsstraff var krigsfolket förbjuden. 

Samma förhållande var äfven med södra delen a f  

Dalsland *). Äfven utrustades i W enersborg en li

ten  eskader, hvarmedelst landstigningar och plun

dringar anstäldes på Wenerns kuster.

Först sedan fienden redan hunnit till elfven, 

der allmogen af gammalt var van att möta fieuden 

och hålla vakt, tänkte man med allvar på att upp

båda den, för att förhindra vidare härjningar. Mör- 

ner synes ej hafva varit benägen För denna åtgärd, 

men Riks Kansleren M. G. de la Gardie, som i Ju

ni m ånad kom ned till sina gods, bedref den med 

ifver, så  att landshövdingen i Mariestad Gabr. Kurk 

förm åddes att, utan afvaktande af Mörners befall

ning, uppbåda en större del af sitt läns allmoge, 

dels till vaktgörning på stränderna a f  W enern, och 

dels für att tåga mot Elfven. En skara  af 6 0 0 0  

man, m est beväpnade med ‘•'spikstafrar“ (spikklub

bor), åtminstone utan ammunition, samlade sig, och 

aftågade, åtföljd a f 2 compagnier eller 14 0  man 

till häst af Adelsfanan; men då de hunnit till

*) I Westergötland underkastade sig Wäne Härad 
samt en del af Wiste. hvarjemte pastoraterna 
Rouieled, Skepplanda, Starrkärr oph Liindby myc
ket leilo; på Dalsland underkastade sig Frände- 
fors uch Bolstad.



Börsled vid södra sluttningen af llun lteberg^ gick 

rytteriet förut^ för att se, om man kunde aafskärd 

en trupp af 30 0  man fiendtliga ryttare, fivilkca stodo 

vid Tunhem, återtåget öfver elfvcn. Då nu böinderna 

voro lemnade ensamma, och hörde att fiendeen vän

tade förstärkning följande natt, vände de oom och 

läto a f  inga medel förmå sig att återvändaa, utan 

ropade, att då de förut blifvit uppbådade moot fien

den, hade de alltid varit beväpnade och försedrda med 

ammunition, samt dessutom åtföljde a f  öfvadtt man

skap. Den lilla truppen a f  Adelsfanan fann sig för 

svag att ensam angripa fienden, och var redarn sladd 

på återtåg, då den a f  fienden eftersattes äm da till 

Råda, nära Lidköping. Derifrån m archerade den till 

Sköfde, dit allmogen ånyo blifvit sam m anlkallad, 

men förklarade sig obenägen att vidare gåi emot 

fienden, utan att vara understödd af m era krrigsfolk.

Riks Rådet Tord Bonde fick sedan^ jerm lc De 

la Gardie Rådets befallning att leda försvarssanstal- 

terna och sammankalla Ständerna i Westerggötland.

I bådas närvaro hölls i slutet af Juli en “Lam dldag“ 

med Skaraborgs Län i Marlestad, och under följan

de månad voro ständerna i Elfsborgs Län ttillsam- 

mans i Borås, vid hvilka möten väl nya utskriifningar



eviljades, men ej så vidsträckt, som Konungen o>cli 
ådet önskat.

Under tiden rustades till ett nytt försök a tt 
ilillbakaslå fiendens anfall; vapen och ammunition atn- 
skairades, ehuru med mycken svårighet, och gam
la krigsm än, så otTicerare som gemena, förmåddes 
a tt å ter träda i tjenstgöring. 1 början a f  Augusti 
blef allmogen åter uppb;ådad, för att tåga mot elf- 
.ven, och var nu bättre  utrustad och anförd än 
fö rra  gången, samt åtföljd af en större trupp vandt 
krigsfolk. Äirven hade någre fartyg blifvit bestyc- 
kade, hvilka afsändes till Göta-elfs utlopp ur Wenem. 
Hela ö fra  delen af elfven blef nu besatt med vak
ter, skansar uppkastades vid Forstena och Halöga, 
sam t b a tte rie r på liera ställen. Träffningar uppstodo 
nästan  dagligen med fiendens posteringar på andra 
.sidan elfven, uch de små eskadrarne pröfvade äfven 
Jivarandras krafter, så länge flenden var qvar i landet.

I afsigt att förena sig med den andra Danska 
hären och måhända eröfra Bohus och Göteborg, ha
de Giildenlöw i slutet a f Juli gått öfver till Hisingen, 
men ulan  att företaga nålgot allvarligt anfall.

Danska Amiralen Rtothstein låg vid samma tid

utanför G ö teb o rg  och  a f s k a r  ej b lo tt all t i l l f e l  
från sjösidan, utan höll äfven Amiral Sjöblad med



XXIf

dess eskaåer instängd, men då fem skepp, som aim 

koLiimo frå n  England med krut och andra krigsfiör»- 

nödenheter, visade sig i skärgården, lyftade lian plölts- 

ligt ankar och afseglade. Då nu härtill kom Dam- 

ska härens nederlag vid Halmstad, fann Giildenliöw 

så ringa uisigter för sina planer, a tt han  redam  i 

btirjan a f Sept. begynte återtåget till Norge, sedlan 

han gjort försök att komma öfver Göta elf. m en af 

en trupp uppbådad allmoge blifvit tillhakaslagen. U n 

der återvägen uppbrände han W enersborg och ftör- 

störde dess fästningsverk, hvilka sedan ej bliffvit 

återställda *).

Westergötland var nu för denna gång räddaidt, 

men ej så  det öfriga riket; och S tänderna i de 

båda länen, som nu i slutet af Septem ber sam lades 

i Skara och i början af Oct. i Alingsås, läto ej hiel- 

ler af denna tillfälliga befrielse intala sig att af- 

slå  Konungens önskan, att de skulle åtaga sig en ut- 

skrifning a f  hvar 6:te man för frälse och ofrälse, nned 

flera bevillningar, hvarom efterföljande handlingar 

lemna vidare upplysning **).

*) Jfr. De la Gardics och Kurks bref i R. Arkiwet.
**) De äro, med ett undantag, alla tryckta efter tori- 

glnalerna i Riks Arkivet.



I- l ia n d id a g c ii  i H la r iesta d  1696.
Addelens Swar pd Propositionen vid mötet 

i Mariestad y dateradt den 
9 f) Juli 1 6 j 6 . 

l 'p på li:s Kongl: Maijrtz wâr allcrnâ- 
dlgste Konungs och lie rres igenom thés 
höge Ministers h.s büggrell: Kxellrs Rijkz 
t'an tz lc ren  och Rijkz R ådet Högvvälb:ne 
li;r Tbord bonde Nådige proposition ocb 
üfwergifnc Memorial, år dhetta vtbj stör
sta  underdåuigheeth Ridderskapetz och 
Adelenss* som pa dhetta allmänna Mötet 
j Mariæstadh fürsam blade are, allervnder- 
dånigste wälmente sw ar och belänckiande, 
såsom füllicr,

N ä i p b l :
i  1-«I anseende a i r  dhet beklagelige tillståndb, sont 

daggeligcn m ehr och inebr fürspüries aff Fiendenss 
strübfT och brandskattningh j  dhenne Landzort, liuil- 
ket högnödigst synes ahngelagit w ara medh all möije- 
lig I flijf, vigour och mandom att förekomma och yt- 
terlitigare alTwäria, sä skulle R idderskapet och Adelcn 
iulhler gerna till den fördubblade Rusttiensten con-*



sen tera; men j  b e träd itan  aff den omöijeligheetlu . som 

här synes infalla füriuedelst manqVement att' G evùâlir, 

hästar och folck, thee nu vtlii eeii hast icke s tå å  att 

bekomma för peningar, synes åfw anbcncte Rusttadenst 

icke stå nu här wärckeligen till a tt ehrhålla och 

kunna præ steras, såsom den j Uplandh kan m a r a  

bewilliat, såsom och att dhenne fördubblingh ähnn ic

ke något ehrkläckeligit till dlienne Landzortens dcefen- 

sion skulle kunna bedraga; ty hafwer R idderekiapet 

och Adelen såsom trogne V ndersåter ooh PatfW oter 

belänckt ett annat Expedient, thet tliee förm ena bät

tre måtte förslåå och till ett anseenligit t aal knnlch- 

ta r kunde bestiga, som är, att dhee frijwilligt < con- 

sentera och samptyckia^ att vthalT alla tlleras biibnder 

och hemman, som skattlagde äre, må vthnänippnas 

till Solldaat hwar fämpte Man elfter Mantahleet så 

Aväl in som vlhom Råå och rüör^ doch m edh eir- 

tersk:ne Conditioner, som äre 1. Att Sieifwe Säätess 

och Ladugårderne och dess oskattlagde T orpare; vn- 

dantagne blifwa och Adelenss eenskylte Tienare, som 

sieifwe beboo något lijtet hemman för dheras igior- 

de eller görande tienster1, så fram pt dhee dher ssielf- 

we dheras egen afwell hafwa.
2. Att dhen effter Rijkzdagsbeslutet åhr 1675>, be- 

williade vthskrifning, som ähn återstår, måtte här- 

vthinnan wara inbegrijpen.
3. Att dhee perssoner, som nu således vthniämb- 

de blifwa, så wijda dhetta dhen på Rijkzdageni be- 

williade vthskrifning surm onterar, icke längre för- 

obligeras till att tiena, ähn som dhenne Dan

ske Feijgden w ahrar, så och måge brukade bHifwa 

till W ästergötlandz defension och icke bortfööhras 

åth  îy sk lan d h eller annerstädes, och när Gudbi nå*



di<ijgést behagar hiir på een nådig ändskap göra tliet 
M&anskap, som då lefvver, må gåå heem till sitt för
ta  a» förswar, så frampt han icke godhvvilligt vvidh 
kr.rrijgstiensten längre will förblifwa.

4. Att Bönderne icke belastas mcdh högre Roo- 
tep^peningar ähn 1 d:r S:in:t på Mantahlet, dhem Sollda- 
tee.Mi skall bekomma, doch ingen kast eller korn el- 
leCif klädepeningar eij häller Gevviihrs penitigar affor- 
d rrras, vthan sådant hafwa Solldaterne aflf Kongl: 
M«liaij:tt och Cronan vnderdånigst att förvvänta.

5. Att icke vnder dhee skattlagde hemman för- 
stitiås dhee Torp på Adcleiiss eenskijlte ägor, som 
vtltthan om dlteras vveetskap och tillfrågan kunna aff 
Aàîàgre Nämhdemärt vvara ahngifne för så gode vvara, 
soorni fierdingar eller åtlingar, ther doch thee vtafif 
dhlheras tillförfcnde skattlagde hemman vptagne äre.

6; Att dhenna dhcras frijvvillige bewlllningh icke 
mniå dragas in conseqventiam eller framdeless till för- 
fååihgh j dheras vvälfångue privilegier, j  hwilket an- 
seeumde dhee och nu consentere, att dhee lijka medh 
Sklkatt oclt Croliebonden vthj Vthskrifnlngen blifvva 
nnuåge. Och dhcr hooss försee sig till höga Öfwer- 
hmeten, att Militie hemmanen, som nu löpa Rusttien- 
stitier före^ eij måge så inedh Skrifningcn graveras, 
sååi att Ryttare hemmanet skulle blifvva obrukat och 
KiUusltienSten således förfalla.

7. Att kryuiplinger och thee öfvver 60 . och vnder 
l l ö .  åhr blifvva orotherade; men såsom någorstädes 
kutunne hända« att vppå dhee oskattlagde Torp kunne 
simg nu j fahra för vthskrifningefl någre vnge karlar 
inmstickä, som ther tillförrende intet warit hafwa eller 
boioewles äre: Så är Ridderskapet och Adelen till* 
frr id z , att sådanne, ther thee beträdass blifvva oför-



swarade ocli antingen ställas j  Rootar eller blififwe 
sielfskreihos

8. Alt och Ridderskapet och Adelcn må effterlrlå- 
lii w ara siclfwe siittia dhem till knickt vthj d h crras  
Roothar, som tlice fmna tlier till beqwämligh, ddn- 
geiig och frisk är, antingen lian då fages vhr dden 
föreställte Rothen eller annorstädes ifrän förskafllläs 
Uan, allenast Cronan cen vvarachtigh karl bekommoer.

I). Ehuruväl Ridderskapet och Adelen icke annuat 
kunne tänckia, alm att in skatt och Croheböndherirnc 
förnimmandes dlien åhuga, som dheras sländh dragga 
för Land/ens defension j desse swårc tijdcrs coon- 
iuncturer, oachtat hwadh olägenheeth thee kunne haaf- 
vva alT eCn så starck vthskrifning vppå Frällsscgood- 
zen, hw ar aff måugc hem man måtte j ödessm åhl rirå- 
ka, medh thee flere willkolir, som åftvan specificerande 
äre, lärc omsider sig begifwa till een lijkmätigh vthskririf- 
liing, lijkwäl, dher emot törmodan så illa skulle åtlth- 
bähras, att alf någras geenstörtigheeth dhetta defenn- 
sions medlet skulle förhindras, och dheras godde 
tanckar, emot dheras willie studza, så wehle licknåäl 
Ridderskapet och Adelen, ehuruwäl dliee icke fulllla 
Munteringcr, såsom j Uplandh har warit bewilliaaf, 
kunna åstadh komina, på lliet görligeste ivijsa dlme- 
ras willigheet, och belofwa här medh j sådant failli; 
så wijda möijeligit blifwer att bekomma folck, meddh 
thet snaresta, som skee kan, vpbringa twenne Draa- 
goner på hvvar häst Rusttienst, som dhee böra håltl- 
la till Rijksens tienst. Och dhetta vnder sammna 
Conditioner, som dhee gode Herrar j  Vpland hafwre 
Ryttare bewilliat, dhet och allenast för cen gång eéij 
häller till någon Conseqventz j  framtijdhen eller fiirr- 
fångh j  d h era s  walfångne privilegier, doch dher dheet



kaum komina till hw ar 5:te Manss vthskrifningh, Uicc 
tii Iblifwa inedh Dragonerne obeswärade.

2.

.A tt Änckior och faderlöse barn j thenna nödlien 
lijkua halla Rusttienst som andre, kunna dhcc icke 
förw vägra , allenast j vnderdånigheet 0111 thee myckit 
fatttiige påm inuandes, att thee matte medh nåder au- 
sedhdc wara.

3.
jAV.lt dhcc som anscenlige Capitaler hafwa, soin 

dheur.n någon frucht bringa, måge dherföre j propor
tioni elHcr Rusttienstz ordningen Contribuera, sa 
samnjptyckla Riddcrskapet och Adelen gcrna, allenast 
j  viundcrdånigheeth bedic, såsom och förmode, att h:s 
Komjgl: Maij:tt willc allernådigest wara them behiell- 
pcliig^e, som sådanne Capitaler kunne någorstädes 
hafwwa vtheståendes, och sielfwe intet kunne mächtige 
blifuw a, så willia thee sedan godhwilligt ther vtliafT Con- 
tribiunera, e lfter högstbennte Kongl: Maijrtz vpsatlz 
och här giorde begäran, och dhet för ecn gångli 
vthauia någon ytterligare Conseqvcns till framtijden.

4.
Aumlanganile att præ stera den Rusttienst liär j 

Swcnriige, som  dhce j Finnlandh elliest och j  Skåne 
halhat borde: så  är Riddcrskapetz och Adclens aller- 
vndenrdåuigstie swar och betänckiande, att dhee icke 
kunnna weta, huru dhet må kunna wara practicerligit, 
efftciir att dhee förmodeligen på Möten j Filllaull §él> 
de lesis  hafwa till Kongl: Maij:tz allernådigstc propo- 
sitiomt elfter möijelighctcn bcnilliat, och skulle ful-



1er synas, som willo thot falla hiir ogörllgit. für tfhee 

manqvementer, som j sw aret alf den 1. p u n d en  1'for- 

jnäless, Hwatlli Skåne widhkommer så p ræ ste rras , 

så myckel them, som här församblade äre, kan vwit- 

terligit wara, Rnstllensteu j Swerige och effler ddhet 

Swenska w ijset; Men dher någon dherc aff Riddder« 

skapel skulle hädan elfter (rihel (iudh nådiges! aff- 
wände:) gåå sine godz och räntor förm edelst Fi ien- 

denss infall, qvvitt, så försee till Kongl: Bf:tt dhee sig 

allervnderdånigest, att dhee och för Rusttiensten aff 

dhet dhee förlora, måge endtledlgade warda.

5.

Att Ofrällsse Män, som Adelige godz besitlia, imå- 

ge och hålla Rusttienst, dhet Consentere Riddersska» 

pet och Adelen gerna, så wijda som samme gzodz 

icke kunne bewijsas allareda vnder någon Adlelig 

Rusttienst wara iuförde och therföre tienst g ö rre s; 

doch måste samma bönder nu vndergåå Skrifnim gen 

aff hwar fämpte Man, hwilkct o c h j vnderdåuightecth 

påmlnnes om Postbönder.

6.

Till Jnfanterietz ähn wijdare görlige förstärckm ing, 

see Ridderskapet och Adelen gerna, att
1. S tride  måtte effterkommass hwadh 1 6 7 5 :å h rs  

bewillningh fdrmåhr och ähn reste ra kan elfter den 

4:de pundens innehåldh.
2, Att till Rytteriess förstärckningh see Ridderrska- 

pet och Adelen gerna, att alla aff Kongl: 5Halj:tt 

och Cronan förlänte lijffztijdz frijheter måtte j  ddhet» 

ta nödfall för hwart heelt hemman pracstera een 

godh Rustning, och dhen som halfft eller mindre haf»



vvwtiir, kunde siittia lhoop medii andre, eller och dher 
Kunngl: Maijrtt så allernådigest behagade gifwa då 
imåiinge peningar till, som friheetz hemmanet ringare ä r 
ähiiin heel gårdh, doth  à 30 d:r silf:rm:t munteringen 
benrächnat.

3, Att och för Tordelsshemmanen måtte rustas, 
sene  dhee heelt gerna, så wijda dhee icke någor- 
stiäiides kunne wara ödhe blefne, efFtersåsom sådant 
ocllu j förre Krijgriijder har brukeligit warit, alle- 
nansit tlhen nådige fürsäkring göras måtte, att dhee 
somui nu j tlhenne nödh och trångmähl een godli och 
\v;aurachtig montering för någon gårdh vpbringa, dhee 
dåi antingen dher widli j fredelige tijderne måge main- 
tinnerade blifwa, eller och dher hemmanet vnder 
loiiridelen tillhakar reduceras skulle, dhee icke blifwa 
plihchtige dhet att airträda, förre ähn dhee bekomma 
föirr Munteringen 60  d:r Silf:m:tt och dhet dhein be- 
tailtt. och ehrlagt blifwer.

4, Att Cronefougdar och Länssmän vthgöra Rustr 
niimgor eller hästar, dhet synes fuller något kunna 
vtlllurätta. och heem ställes j höga Öfwerhetennes nå- 
disge disposition vnderdånigest,

5, Ihvadh Uäredzhöfdingernes Räntor anbelangar, 
såi ehuruwäl Ridderskapet och Adelen, serdeless dher 
inäsgon ingen annor tienst förträder och annor lögn 
beikonim er, fö rs te  sig vnderdånigest dhee måtte dlien 
riimga löhnen fö* theras möda och beswär fåå ogra- 
vteirat niuta, huillket j  thee höge Committerades Nådi- 
gie*. betänckiande ödluuiukeligest heemställes, lichwäl 
dilmer icke annar-ss synes wara kunna, willie Ridder- 
s lk a p e t och Adeleu Consentera, att aff Jivvarie tree» 
Iwnndrade daler vthgiira een Riiåtnjngh sådan, §ont 
Utö» kan tillwäga bringas eller och 30  d:r Silf:rM:tt.



oeli (llieUa für een gång allenast, doch Icke fifürr 
ahn samma ränla falla kan. ' . v

6. Att dliec gamble Ryttare, som förr liafwa rijydit 
nu widli dhetta nödfall vpsittia och een resa  nititin^ 
tcra, see Ridderskapet och Adelen gerna, j  förmno* 
dan, a tt dhee fast bättre kunne göra tienst, * äiilm 
thee vnge och olärde, dher så fram pt bössor ooch 
llere reqvisiter stå  till att bekomma.

Och såsom Ridderskapet och Adelen gerna skuhlle 
see någon disposition kunde göras till een så anseeen- 
lig militles ehrhållande, och thee höge -Commiteraudc 
nu sederm chrc j  nåder behagat påm inna och fö rre -  
slåå Rog och Rd:rs hielpen elfter förr brukeliggit 
wijs måtte vthgåå, så  welc thee sig tber vthinnaau 
godlnvilligt vthlåta, a tt hwadh som alf Skatt ooch 
Croncböndernc j så måtto bevvilliat blifir ther emuofc 
belofvva thee alf frällssegodzen halfparten, och fiför 
Rikzdaleren à G m:r Silf:m:t så wijda Fetalie P errN  
zeler kunna vj>bringas dhem vthgöra, emot alfkorrt- 
ningh effter Marckgången j pennigar. ;()nskanddes 
att trogne Fom m issarier måtte kunna trälfas occh 
förordnas, som icke sökia att lucçera all' Solldateer- 
nes vnderhåll, Iwiarigenom dhee sedan så lijdeligecn 
döö och försmächta måtte, allervnderdånigest bediann- 
des, att hwadh som nu såsom åfwan förmält är, aalT 
ett troget och vprichtigt hierta och wälmenande titill 
Fädernesslandzens * förswar bewilliat, offererat occh 
vthlofwat är, ock obråtzligen elfterlefwas skall innå 
medh Konungslige Nåder ansedtw arda, sigh och theer 
hooss förseendes till dhee Here Sweriges Rijkes preo- 
vincier, att och något så ehrkläckeligit kunde hosss 
them obtineras på thet wij medh dess större alfwanr, 
kralft oeh vigeur kunde genom Gudz nådige bijståndilh



gg$åå Fienden vu der Ögonen och honom rnootståwdh 
ggçüra, dher (ilf den högste (iudh sin Nådige wälslg- 
mnellsse miUdeligen förlähna täckes. För dhet öfrige 
vwvele Kiddcrskapct och Adelcn altijdh så dheras pers- 
sssoncr, som all dheras förmöga för h:s Kongl: Maj:tt 
oo)ch fädernesladzens wälfärdh ospardt såsom trogne 
YWndcrsåter och redelige patrioter in till dlieres dödz- 
ssstundh. Actum Mariæstadh den 29 Julij 1676 .

Chrisloffer (i. Grijp *) in. p.
(Sigill)

Carl Sparre. m. p. Nils Lilliehöök.
(Sigill)

Linnart Bock. (Sig.) E. Llfsparre. m. p. (Sig.)
Erik Ilårdh Johansån. m. p. (Sig.) Pär Hårdh. (Sig.)
Nilss Posse 111. p. (Sig.) Erland Kalle. (Sig.)
(iustaff Hårdh. (Sig.) Brynto Papegåija. (Sig.)
Bengt Lillicstielke. (Sig.) Bengt Uggla. (Sig.)
.lon Lindli. Berendt Papegåija Jahanson

111. p.ria (Sig.)
Linnardt Laaka. (Sig.) Olulf Bröstfäldt. (Sig.)
(iustaff Ekegren. (Sig.) Pär Stråale (Sig.)
Erich Koskull. (Sig.)

llPresterskapets svar på Propositionen vid  
mötet i Marie stad, dat. den 2J 

Juli i6j6.
Ip p å  Kongl. M.ttz allernådigaste proposition 
genom dheres Excell.lier och Höghwällbor- 
nc Herrar, Hans Höghgreftiga Excell.ttz H:r

*) Förkortad* för Gyllengrip; likaså s. 26 .



Richs Cautzeleren och H:s Excelhtz Kucchs 

Rådhet H:r Thord Bonde fram stälte i M a -  

riæstadh den 27 Julij 1 6 7 6 , är dteeüa 

prästerskapetz underdån- üdmiuka swanv.

Sâsom Invar ehrlig patriot finner sigh skyldliigh 

medh rådh och dådh, medh modli och m acht j  idliu- 

pesta underdånighett gåå sin allernådigaste Konuimgh 

och Herre tillhanda, särdeles i dhesse fahrlige tijjcder 

uthi hwilka våra grymme fiender ligga oss på hiiän- 

derna och ärna vårt land härja och oss alla fördieerf- 

wa : Alttså vill och bör prästerskapet sigh icke m ueer 

ähn andra undandraga, utlian gerna täncker Conntri- 

buera till Rijksens defension ocli gräntzernes på dlien- 

na orten förswar lnvadh som dhe elfter dheres riunga 

förmågo kunna åstadkomma. Ilierteligen önsk.tade 

dett närvarande prästerskapet air dhetta StifTtet att 

krafterna tillsade att dhe kunde præ stera alt hv radh 

som aff dhem fordres och begiäres, så  skulle (dhe 

nogsampt låta förspörja sigh vara rcdebognc (och 

villige dett att effterkomma: Men såsom  Kongel: Ml.tt 

vår allernådigaste Konungh och lie rre  och dhcen-es 

Excelhtier vetta dhenna ortens tillståndh och hvradh 

besvär som hafva prästerskapet så väll som andirom  

öfvergångit, så är dett fuller icke mögeligit att (dhe 

hinna både hålla rustuingh för 64  m antaal och se

dan skaffa en m unteerat dragon för p rästegården tocli 

Stompnen. Ty hvadh intraderna aff giälden vvidktcom- 

m er så är allmogen uthblottat och monge aff Stoich- 

neinännerna stå tillbaka medh sin rätlighett, dllhen 

man seent och kan skee aldrigh vväntar. Anbedlan- 

gande Stompnerna så ära  nogre aff prästerskfaipet 

som hafva undt dhem till sina antecessorum  eff'tter- 

lefwerskor, nogra som hafva måst uplåta dhem till



Caaijppellanerna cfTlcr församblingcn förmå dliein cl- 
lie;;sl in te t försörja, dhe öfrige som bönderne bruka 
dim e liafwa qthi dlietta ahr warit underkastade all 
deem extraordinarie tunga som almogen och andre 
bcom degårdar medli giistningli, siutzningh Ulhskrifnin- 
gaur, gärders ulhgifwande <fcc. liafwa dragit. Är altså 
prriästegården  dett eendastc nästan soni Pastores haf- 
w.aa att föde sigh och sina aff. Nu oansedl dlietta
åh n re t hafwer warit så prästerskapet (:särdeles här 
ptäi orten:) som androm ett swårt åhr, Pastores i Stä- 
d(e;rna hafva så wäll som Schole-betiänte mist half- 
pm irten  alf sin underhåltz Spannemåhl och inga pen- 
niiuigar dherföre än bekommit, Pastores pä landet
htaifw a måst uthgifwa sine ordinarie uthlagor tillijka 
nm edh Krigzhielpen och Crröningz hielpen merendels 
uttllii pertzeler och dhem föra till Magazinen medli 
s tuoor o lägenhett mitt uthi Våranden då man liölt på
atttt såå  kornet: Lijkwist på dett att prästerskapet
sk m lle  contestera den skyldiga och trogna devotion 
nntedh hwilken dett är sin allernådigeste Konungh 
oic.h fäderneslandet tillbundne, liafwa dhe Pastores 
stoim tillstädes äre så aff städerne som all' landet 
bie:xviljatt till fäderneslandets förswar att uthgiöra all' 
p treb e n d e  giäld och annor giiild för 64  behåldne 
m nantaal een häst eller klippare, een gemeen Sadell 
oie‘h  betzel dher till, och dhem straxt dhe heem- 
k to inm a lefw erera låta till dheni som kunna dhem 
atflTordra, karl, gevähr och hölster är dett omögeligit 
aiht dhe kunna åstadhkomma; Men häst och Sadell 
ouch Betzel vilja dhe gierna för bem:te 64  mantaal 
silkallä, doch drista sigh till underdån. ödmiukligen 
dllhesse conditioner att betinga.

J. Att dhe slippa inedh dlienne Contributions!



ett för all, alt dlier så  voro Iiiist och Sadell foör- 
konuno eller fördcrfwades, Pastores då icke blelV uo 
besvärade eller anmodade att gifwa andra å nuyo 
igen. 2. att dlier dhc icke hade Siclfwe så goddh 
häst och Sadell cij heller i hast kunde dhen skatlira 
som nögachtige woro för den som skulle dhccm  
emoottaga, dhem måtte då stå fritt att lösa bem:t:te 
Iiiist, Sadell och betzel för Ifi d:r Silfr:m:t. 3. Odin 
delt voro mögeligit att dhe arme bedröfvadc präiist 
Enkior eller fadherlöse barn som nådhåhr niuta dlihc 
kunde blifva för dlienna bevillingh förskontc, in tccr- 
ccderar närvarande prästerskapet underdåu. ödmjukkli- 
gcn, hälst emädan allmogen är olRa trögh att gifif- 
\va uth rättigheten när Pastor lefver, men m ycknel 
owilligare linnes dhc när han är döder och Enkiaau 
och barnen skola täncka att skiljas dherifrån, deett 
som lärer nu hända så mycket ineer som tijdcrnna 
äre nu än förr swårare. 4. dhetta öfverskrefnc sonm 
är cen dugeligh klippare, gemeen Sadell och Bect- 
zel för 04  behållne mantaall beviljar p rästcrskapeet 
som här tillstädes är och så mongc som närwarandde 
äre bekrälfta dlienna skr i IR medh sina händer ocfcli 
signete. Men för dhc frånwarandc kunde dhe inn- 
te t nogott Avist lofwa hälst emedan cen deel iiro ree- 
da a i r  lienden öfverrumplade een dliel hafva flychli- 
ta t undan lienden och hafva satt mycket alT siiin 
fattiga egendomb cmillan, een deel äro graveradde 
medh inqvarleringen alf adhelsryttarc och lijda stooor 
besvär, och wetta wij dy intet hvadh dhe kunnaa 
præ stera , doch draga vij till dhem Samptl. dett goo- 
da förtroende att dhe som frånvarande äro (rnäiir 
dhe blifwa anmodade och alf andre om detta påå- 
rainte:) ju  lära giöra till Sakcp hvadh dhe förmåaå,



(’•li!lier boos vij lefve ullii dlicn underdånigaste tillfiir- 
siciclit ocli förtröstan till wår allernådigaste Kontingli 
alt.i( Il.s M:tt allcrnâdigast liirer belijerla livars ocli 
cetens liigcnliett sa ocli ait dlicras ExelLticr som pâ 
liôiügslbcnwle Kongcl. M:ttz vägnar directorium iitbi 
(leielta Landtmütet föra, gunslligcn uptaga dhenna 
w ad r bevillningh oansedt. lion är icke så anseciilig 
soioin vij Sjelfve skulle önska dett vij nicer kunde 
driraga, men wår fattiga och ringa lägenhett lillseijcr 
Intftct mera.

Rrynolplius Lundelius Torbernus Fegræus 
P asis t. e t P ræ p . H augboensis suo P. it I \  (Sigill) .Warnest, etiain suo iorum que con iractistarum  110- nomine eorum  e contractu m inine. (Sigill) qui absunt.

I Laurentius Oldcngreen 
P asis t. e t p ræ p . conir. Sep ten t.suo  
e t e eorum  nom ine qui e con trac
tu a ab lu ere . (S igill)

Petrus (Sigill) Dek 
P astor in Biörsätter

Jonaias Rudberus ni. pria
P asist. e t P ræ p. L idecop. suo 

nom ine subscrib it. 
(Sigill)

( (Maus Dryander 
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1 Torslanus Fluinenius 
P P a s t. (Sigill) in W ahrola.

LLaurentius Otter (Sigiii)
P asto r in B roddetorp.

BBenidictus A. Svarteus. 
P astor in Bcllefors.

Andreas L. Kallenius 
Pastor i Ainneheradt 

(Sigill)

Laurentius Larierius
P astor i Kiälby. 
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Petrus Ant. Petrander 
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Ilaquinus Arvid i 
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Ericus Undenius 
Pastor in (Sigill) Undene

Jonas Aicolaj 
Past.CO (Sigill).



Borgerskapets Svar pà Propositionen vid  nnö- 
tet i Mariestad </* 2cV Juin 16ÿÜ.

Högwälborne (irefwe, Swerigees 
Rijkes Kåådh och Cantzelecr 

så  och
VVälhorne Herre, Sweriges RijljkeS 
Kåådh och Håfrättz Kåådh

Såsom Eders Högli Grell. Exell.tz och Exelhtide i 

kralft uthaf H:s Kongh !Uaij:tz allernådigste beffa ll- 

ningh, hafwa, elfter samptlige Ständernes h ä r  utj 

W ästergiöthlandh och Scharaborgz Lälm behörrlge 

sammankallan, oss underbem.e a f  Städerne dersaniihie- 

städes fullmechtigc, några höghnödige Punchier »och 

Propositioner uptächt^ och till w år underdåniggste 

förklaran stält. EenkainCrligenn derulhiimön besslå- 

ende; Först a t t  Städerhe medh flldraföfifta maälte 

Complétera des Båtzmänshåldh så Ordinarie .‘som 

Extraordinarie. Och sidst att wij a f Borgerskaapet 

i berörde Provincie i Consideration a f  Iinm eneraiude 

fahra, bewillia xville een Häst och Sadell a f  hw rarie 

Fyra Borgare till Munteringh af Dragoner. Och för

denskull, såsom Il:s Kongl, Maij:tt för des bäraande 

åhouga om Rijkssens och alles wår wällfärdh, a f  

oss underdånigst betackes; Altså hafve wij till föh  

lie af vår underdånigste plicht och trooheet, ööfver 

ber:de Punchter, oss förklarat och resolverat, som 

fölller.
1.

Hwad Båtzmans Completertngen anbeldngai',, så 

hafwom vij på denne orlhen stoor orsaak a tt Wiem- 

bära Gudh een inncrllgh tacksäljelsse, att wiij eij 

någon synnerligh afgångb hafwa ännu förm ärcht uthi



Wvî&rt fiåtzmänshåidh, iirkiännandes noghsampt wår un
due rdånigste plicht att skolila der framdehles något 
wviijdrigt spordes, töruthan dhet oss elliest kan vara 
ig?(enom någre fåå siuka ock fiirrymbde bekandt, 
u ttlhan uppehåldh antingen dhem i egne personer, 
s(0 )in douglige kunna wara på behörigh ortli inställa, 
ellller dhes ställe medh fnllgådt Manskap ährsättia, 
dlh iet ware sigh antingen Ordinarie eller Exlra- 
o ird inarie .

2.
Sidst ehuttiwähl wij fattige Borgerskap i dhenne 

kirriigstijden åthskillige stoore beswär hafwa allareedo 
utllhstådt, och elliest täncht för något widare ähn se- 
n .aiste  Rijkzdagz bewillningh inneholt, skohla Nådigst 
b lhefw et förskondte; dock lijkwähl emädan angelägen- 
lueeeten stoor ähr och nöden så hårdt tränger, kuu- 
ntai wij oss ingaledes vndraga, uthan hermedh be- 
wvilllie till dhenne Landzortens defension och lien-
d(e;ns afbräckiande, att uthgiöra af hwarie Fyra Ror-
g.atre, Een Häst och Sadell till dragoners Muuthe-
riiingh; dock så att uti Borgaretahlet oss icke till 
T lunga rächnat blifvver dhe aldelles oförmögne, och 
a irrn e  Borgare som igenom skiählige orsaaker uth- 
fauttige ähre, och icke gårdh eller grundh egenteli- 
g(e:n hafwa, hwar af dhe förmå herlill Contribuera; 
Inåillandes oss der emoot widh dhet, som uti samptl. 
HUtchssens BorgerSkapz bewillningh på senaste Hichz- 
dirngh infördt ähr: Att ingen som i Staden boor
oit"h icke egenteligen under Ridderskapet eller Ade- 
lemi och P rästeståndet hörer, må sigh undraga till 
d ten n a  bewillningh hjelpa elfter sin förmågOi W arandes 
wviij der hoos i den underdånigste tillFörSicht och 
fünnnodau att Burgerskapet i dhesse Städer icke



blifwa graverade n>edli Mail af liuueetz mhfordrraaii 
ntnii derförc Nådigst fürskontc, sä wida icke nödiden 
fordrar. Till ytterm era wisso att vvij dlietta föirirc- 
skrefve således hafwa samlycht och bewilliat, oioch 
willie att a f  oss och wäre m edbröder lier i Scharnra- 
borgz Län skall sådant tryggeligen och obråtzligtgen 
hållas och elfterkommass, liafwe wij dhetta meiddh 
egne händer underskrefwit och wäre Signeten uiiin- 
dersatt, soin skiedde uti Mariäsladh d. 2S Jullilij. 
Anno 10 7 G.
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