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denn Ilögmodige fijenden till motståudli, Rijkct och 
oss; alla til säkerhet, willie wij oss intet Yndandra-
ga, och såsom wij Båtzmanshållet Vnderkastade äre,
Hafffwe wij a f livar 2 heinman Skatte Crono sampl 
4 lliiemman frällsse medh fördubblingen en Båtz- 
manni iillii Cronones tiänst; Hvaraf een stoor dcel 
döddle och fürrymbde, willie wij som fordeligste i stal
let Complétera, Men wijdarc Båtzmanshåll förmå wij
inteeît Ytstå. Ytan dher det giäller gå man å liuse, 
tillijijjka med dhe andre Härader moot fijenden, Sedan 
medddli den påbudne Boskap til (iiötlieborgs garnizon 
willillie wij oss eij heller Vndandiaga så många som 
sin boskap hafwa mästenparten behållin, Ytan en
Oxee: a f  3 hemman eller 3 lisp:d kiöt af liuar lieel 
gårcodh emot försäkring af extraordinarie räntor gjär- 
na förskiuta, Böönfallandes till Eders Hög Grefl.
Fxcceell. Excelhtier täkes oss fattige Ytliplundrade och 
Vthasarme Undersåter uthj nådlie ansse och för wid
riges; besvär i herrens nampn förskona, afbijde hcr- 
öfw ner eders Hög Grefl. Excell. Excelhlies hugtielige 
och t nådige resolution, som är

Eders Ilög Grefl. Excell. Excelktics

Underdån ödmiukaste 

Ticnare och Undersåter 
Uthj

Alda, Flundra, och VVättla 
HHorås <1: 19 Augusti Härader

167 0 Fullmächtige

A nders Auderson i Råinbergli

OlufT Torstenson i Swalercd.
4



Böndernas frå n  Marks Härad i Elfsborgs län 
Svar på Propositionen vid mötet i Boraus, 

dat. d. 20 Ang. i6y6.

Höghwelborne Grefwe, Sweriges Rlijjkes
Rådh och Cantzler,
Höghwälborne Herre, Sweriges Rliijkes 

Rådh och Hof Rätz Rådh, Illiögh- 
gunstige Herrar.

Såsom Edhers Högh (irefl:e Excelhtz och Excedllrtz, 
i förmågo af Hans Kongl: Maij:tz Wår Allermåidig- 
ste Konungh och Herres Nâdigeste gorda Disposition 
och fdrordningh, heliagat. att förskrifwa ett allimient 
Möthe och sammankompst medh Samptlre Rijkisens 
Ständer här Utlij Elfzborgz läiin, någre hö-ghwvich- 
tige ährander, till Riiketz Defension och säkerllieet, 
uthj desse kringhfrätande Krigz tijder, medh hvar 
annan att öfwerlägga, leinbnandes enkannerliigen 
Vnder oss af Bonde Ståndet till Underdånigste för- 
klarning, om Vthskrifningcn af frälset lijka medh S k a t
te och Cronohemman skulle ahnstält blifwa, ocln som 
Ridderskapet och Adelen dhett kunna wedergå, lhwar 
öfwer wij Underskrifne, fullmächtige af Mairckz 
häradt till följe af wår skyldige trohetsplicht uthj 
diupasle Undcrdånigheet, särskilt och i sy im arheet 
oss således wehlat förklara som följer.

Att Ehuru wähl fuller benrte Marckz Hiäiradt, 
icke allenaste uthj innevarande och nästledne åhr 
liöeghn warit prässat genom åthskillige durckittogh, 
medh skiutzninger och gärder så uthj Pertz.tedler 
som penningar (dhett wij dock af godo hiertai gär
na dragit) utlian nu Rudh bätre fast Bçklaugehn



på : alla sijdor wardom trängda ocli efftersatte, sä 
af Iffienden och lians partier, som eliest ocli af en 
hoojjp snaphannar som sigh sammangaddat och str'jf- 
va llkringh landet, Ja af wåra egne grannar på Hal- 
lendliska sijdan, soin Ynder dhe danskes lydno till 
en udheel redan ähr öfv ergången, mcdh store Hotel
ser till lijf och godz dagekn Yndsagde blifwa, så 
att owij för ingen af dhesse ofwantalde fiender utom 
oss någon Stundh frij och trygge, af hvilken orsak
wij iicke allenast på en rundh tijdh måst försee 
oss medli Starka wachter på alla wägar och Stij-
gar, sampt och esomotTlast genom wisse män re- 
cognuoscera 0111 fiendens armee och Posto, lihan  
och på någon tijd mäst hållit widh Skogarna, hwar 
af äiir fölgdt, först, alt både åker och Engli till en 
deel ännu stå obärgde, och sedan att allmogen al- 
delessss ähr Uthblåttat och förswagat, så att wij Högli 
orsalk; hade utlij diupaste Vnderdånigheet att implo
rera dheet Ilans Konghe Maijitt dätta twungne och 
afmäitchtige Häradt för dhenna Ythskrifningh aldeles 
tächtttess Nådigst frijkiænna dock lijkwähl när wij 
dlier emoot almsee dhen stora försorgh och åhoga 
som Hans Konghe Maij:tt wår allernådigste Konungh
och Hlerre om Rijksens och allas wår wällfärdh,
så s(oorghfälligt drager, sampt och wår Underdånigste 
skyldlligheet luvar medh wij dhcr emoot Ilans Konghe 
Maij.-tttt, medh gods och ägendomb, Liif och Bloodh 
ähromn tillbundne och förplichtade, hafwoni wij här 
medhi oss och w åre Hema warande Medbröder den 
Ythskcrifningh welat Ynderdånigst Ynderkasta, som 
nästheulne åhrs Rijckzdaghz beslut dhet exprinifräf 
och mnedgifwer, och dhcr nöden äntehn så tränger 
medht Man af huset än tå redwillige alt hielpa till.



elfter yttersta macht förswara gräntscn l'ndondan- 
ödmiukeligst ßöünfallandess att bemrtc Häradfc für 
wijdare tunga uthj dätta mahl allernadigst nmälle 
förskonas, men wijdare älin bem:te Rijckzd;aaghz 
beslut innehåller kunnom wij inthet bejaka, uitlhan 
dhet tili dhenne Rijcksdagh opskiuthe. Sedan så
som wij lor ea Månadz tijdli, tili Kongl. M.aiij:tz 
lienst af hwarje tree liela hemman Uthgordt htaifwe 
En laggill oxe och Cronones Befaldningz- och Liäns- 
män ähnnu tillsagdt att af samme 3 hemman iän 1 
oxe skall sammaledes fürskalfas, dhett wij fautlige 
allmoge omüjeligen förmå prästera ell.r åstadllbrin- 
ga; Supplicere für dhenskull allerüdmiukeligst, fdlhett 
wij für bem:te Tunga Nådigst måtte befrias. Till 
yttermchra wijsso att dätta ofwauskrifne af oss; och 
wåra Hemawarande medbrüder trygg- obratzilligen 
hailass och elfterkommass skall, Hafwa wij ctiätta 
medh wåra egne Nampn wehlat Confirmera oclhi be- 
kräffta, af ßoerahs den 20 Augustj A:o 1676..

l’a Samptke Allmogens wägnar i Marckz IUiärad 
Anderss Arfwesson, Nilss Alfson 

och Anderss Bürjesson

Böndernas frän sju Iiärader i Elf sborgst län 
Svar pä Propositionen vid mötet i Borais, 

dat. d. 2t Ang. i6y6.
Hüghwälborne Grefwe Sweriges BUijkes 

Kädli och Cantzier,
Hüghwälborne Herre, Sweriges luijkes 

Rädh och HofRälz Rädh, Hügligiumsti- 
ge Herrar.



Såsom Eders Högl. (ircil:e Excell:tz i förmågo 
af Ilans Kongl. Maij:ttz war allernädigste Konung 
ochli Herres Nådigste gorda Disposition och förord- 
liinggh, behagat att förskrifva ett ailment mötlie och 
sanmmankompst medh Samptlie Rijcksens Ständer 
llä rr  uthj Elfzborgz lälm, någrc Högwichtige ähran- 
derr till Rijketz Defension och säkerhect, ulhi desse 
krinngfrätandc krigz tijder medh hwar annan att öf- 
werrlägga, lämbnandes Enkannerligen Vnder oss af 
Honnde Ståndet till Vnderdånigste förklaringh, om en 
Vthhskrifningh, af frälset, Lika medh Skatte och 
Croono lieman, kunde b ew iljas, och elfter som Rid- 
derjskapct och Adelen dhct kunna wedergå, liwar 
öfw.ver wi Vnderskrifne fullmächtige, till följe af wår 
skyVldigheetz plicht, utj diupaste Underdånigheet oss 
såleedes welilat förklara som följer.

Så ehuru wähl fuller wij medh hwar andra 
lioggsampt Considercrat dlien berömmelige store för- 
sorggh och åhoga som lians Kongl.e Maijitt wår Al- 
lernnådigste Konungh och lierre 0111 Rickzäns och 
allaas wår vvällfärdh drager, sampt och dhen Un- 
derddånigste skyldigheet och trooheet, hwar medh 
wij lians Kongl. Maij:tt ährom tillbundne och lor- 
plicbhtade, så att fuller dlier af synes wille följa, 
att uthj dätia målil och tillfälle, en sådan Uthskrif- 
ninggli icke skulle kiunna förnäkass: men när wij 
dherr emoot besinna hvadh som på en allmän Rickz- 
daglçb nästledne åhr af samptle Richsens Ständer 
älir • slutat och belefwat, som af en Proviucie icke 
starr att andra, dliesis uthan wij, till dheinia nu be- 
ranmmade Ricksdagh, som I t hi Stockholm dhen si
sta af innewarande månadt hållass skall (bwar till 
gudllli sin milderijke wällsignelse nådel.11 förläna)



wåra wissa fullmächtige förordnat, som clheiina Piunct 
med liwad annat, som af Hans KongI:e Maij:tt kan 
proponerat blifwa, medli samptl.d Rijksentz Släunder 
skohla öfwerlägga, saiupt och dlier Jämpthe diemna 
Landsorthens tillståndh, heswär, och stora tråungz- 
måhl, Hans Konghe Maj.tt att üdmiukeligst föreudra- 
ga; Ilwarföre och vvij icke någon annan Vthsdkrif- 
ningh här kunna samtycka ähn dhen som Vthj rsist- 
håldne Ricksdagz heslut förmählass, Lämbnandes Re- 
vilningen till dhen andra, tillika medh sättet och lijilkhe- 
ten om frälset medh Skatte och Crone, Vnder föiirbe- 
mälte wåra fullmächtige, Samptke Ricksens Sitän
der att förenas, warandes wij Utj medier tijdli ailart 
och willige, dlier nöden äntehn så fordrar, nniedli 
man af Huset effter som Kongl. Maj.tt förordniiingh 
förmår, medh Militiens tillhielp att förswara girränt- 
zen. Till yttermehra wisso att tätta åfvanskrifne 
af oss, elfter enhälligt gort slut, sampt wåra Htema 
warande medliRröder obråtzligen hållas skall, v eirifi- 
ceras vnder medh wåra egne Kampn. Alf Boeuråhs 
dhen 21 Aug. A:o 1676.
På Kindz Häradz wäg:r På Redwägz Häradz w äg:r 

Tore Bengtsson i Anders Anderssom
Backa i fagrare och

Jönss Jönsson i Kimape 
På Wecn häradz wäg.T På (iiäsene Iläradz vväig:rj 
Larss Joensson i Hole. Anders» Assersson i g;irode 
För Ballebögz Iläradh Boo kryngelsson i U jja  

Bengt Olufsson i På Âïiss Häradz wäg:ar 
Holta och Jonas Biörsson i torp

Oluf Ailssoii i Storegarden Anders Andersson i B iese
och

As^ar Larsson i Skiäiinsla



För Kulingz lläred 

llaiiss Larsson Kilss Ericksson 

i wenewälle på Hall.

UV. L andtdagen i A lingsås 1076.
Aådelns Svar pä Propositionen vid mötet i 

Alingsås, «dat. d• 4 öct. 16j6 .
Till Vnderdåhnigst wählmehnte swar och betän- 

kiaandhe öfwer dhe elfter h:s Kongl: Maij:tz war al
ler rnådigste Konungs och Herres Ordres af I i  Ilög- 
Grretl: ExcclLtz hiigwelborne herr Ricliz Cantzleren 
upppå det d. 3 huius her j Ahlingzåhs med Elfz- 
bO D rgzlähn och Dahlsland liåldne mööte, giorde p å - 
miiinnelser t.ill Ridderskapet och Adelen, som för den
ne 2 gången hafwa warit tillstädes. Ähr dhetta högh- 
weehlbeni:te II: Hög Excell: i ödmiukheet insinuerat.

Kast dhet att Ridderskapet och Adelen hafwa hög 
ortrdsaak, tacka denn högste Gudh, som werdigas 
haaar behagat igenom wår allernådigste Konungz och 
Heerres tijdige ordres och dhe 1rs K: Maij:tz höge 
Miiinisters tapperheet och fürsichtige conduite, vvåre 
KoDrske fienders Stolta högmodige förmätenheet och 
ahnnfallande herin öfwer gamble Gräutzen och Elf- 
ween, tillryggadraga Sampt: h:s K: M:ts wapn medelst 
önaskelig Säger och Victoria emot danske fienderne 
lycckosammegiordt; Sa att Ridderskapet och Adclen
tiiiiiijk a  med hele Fäderneslandet §ig derijfwer hafwa 
m e e rk e l ig e n  a tt  hugna och lrögda. Så h a fw a  R id - 
d e r r s k a p e t  och  A delen uppå  giorde p ro p o s itio n , sift



icke mindre her, älin i nästgräntzande Skaraboirgz- 
iähn, welilat eller kunnat vndandraga, att elfter sittör- 
sta macht och wilkohr ännu, till dliet högnödige de- 
fcusions werketz uthföhrendhe och tilländabringantdlhe, 
Contribuera, livvadh möijeligst kan j sä måto tilllwvä- 
gakomma; Och således consenterat, att till 4 wekuors 
dag herelfter hafwa j beredskap een duglig wvvar- 
achtig karl och Kustuing, sådan som man nährnmast 
åstadbringa kan (rehurmvähl så für gewähr sstoni 
hästar, af sine wisse och utaf Ridderskapet Adœllen 
j Skara mentionerade Skiähl, fast beswärliget fallteer:) 
Och sådant af hwar häst Rustning, som ordimairie 
efter Priwilegierna hållas böhr, och denn föruthuan; 
Att wid almropande Rendevous-platzen lier j lähimet, 
framskaffa och præstera, Ynderdånigst doch förumo- 
dandes, att 0111 samma Rustning skulle af hwaurie- 
lianda olyckelig händelse omkomma, the då icke innå- 
ga förplichtas een annan j stället restituera; Ocln att 
sådan till landzens defension wijsadlie godwilliglneeet, 
icke dhem uthi deres wälgongne Privvilegier fr;aim- 
dehles till förfångh cxpliceras; Jempte Here ressier- 
vater, [som] så j dhe höge lierrers wed Riddersdka- 
pet och Adelens j Vppland som Skaraborgzlähn Ibe- 
willning finnes, och dhe her j lijka måto sig welhle 
förbehålla. Doch formoda Ridderskapet och Adellen 
på daal, och dhe sine Godz uthi näst Elfwen å dhen
ne sijnen Gräntzande härader hafwa, att blifwa I från 
denne fördubblingen eximerade, j belrachtandhe, att 
desse Orter utpluudradhe dehls brände och röfwatdlhe 
ähre; hwilket icke allenast dhe sjelfwe ä siue S ä 
tesgårdar dlier belägne, måst lijda men och böndeurne 
derigenom råkadhe j lägerwall, att dhe intet j ;åihr 
någon Skatt mäclita ehrläggia.



Anflangandhe dhe Godtz j Skåhne och Halland be- 
läigrne,, som fienden ty wärr, nu nyttiar ocli innehaf- 
\v»e:r, »eller ahldeles utplundret ähr; Förmodas och j 
Vinideridånigheet bedies, alt af dhe Ythj Skara be- 
wiilllnimg förde Skiähl, sädane für denne fördubb- 
liinig slkohnas.

Enc;kiors och Faderlöse barns Rustticnst angående, 
beiuvillflas denn, med dhe wilkohr och conditioner, 
sonm auidre Punctenj  Stockholms bevvillning förmåhr, 
öcclh aitt denn som icke liafwer tili \ J \  hast Godtz 
cffUer Rnsttiensts Ordningen må från fördubblingen 
Exiimeiras.

Ofriällsemän soin frälsegodtz besitlia, som frucht- 
badhre Capituler hafwa, så vvelil frälses som Ofräl- 
se.‘s» in,än, att giöra dheraf till manskaps förstärkning 
nåigon Rusttienst ; kan Ridderskapet och Adelen icke 
miimdre' her, ähn j Skaraborgz lähn för billigt ehrachta, 
sä wijda sklähligt och förmögenheten kan tillseija.

Betffälfandhe utskrifningen, som till Ytskåtzfolk, för 
deimne fcijden skull nödwändigt reqvireras. Så will 
elhœr kan  Ridderskapet och Adelen sig intet dheri- 
fråim Enthålla eller vnnandraga, att hw ar siätte man 
(:j<e;inblijkt j Skaraborgzlähn, derlnin blifwa å frälset): 
så wijtda dhet på Skatte och Crone skier:) utnemb- 
de och skrcfne och delta aldehles med dhe Condi- 
tioimer och wilkohr som uthj bein.te Scara bewilgning 
vplf'ührde och exprimeraele finnas, och manskapet un- 
dcir GO och öfwer IG åhrs ålder iihre; på det så- 
daiml utskått till något nnerkeliget ahnlahi kunne för
slå, åi och ehrsträckia, oelh det allenast till danske li-
cm dierne^  m oot§tlnd , îliillni gräntzen att s tå å  så  läD gie
feiidlen wahrar, ehuruvvähil dhe j Ynderdånigheet kön
ne förmoda, j alinseende dhe swåhre pressurer, som



sâ af fiendernas inbrytande, som wäre egne tro upp - 
per och månge durchfahrter delte lähnet igienoom 
merkeiigen förswagat ähr, så dlie till hvvar 8:de a att 
utskiuta, blefwo benådadhe; doch förhoppas vndeer- 
dåhnigst Ridderskapet och Adelen på dahlsland, dhhe 
måge j Nåder från dagelige wachthållande, som a alt 
hertill dlie måst moot Norsche Gräntzen medelst ossä- 
kerheet för fienden præstera, exinierade blifwa, ODm 
dhe skohle jemblijkt med dlie andre Ythskrifuinggen 
Vnderkastas.

Dee härader och Sochner, hwilke lier j  lähnnet 
Båtzmanshållet underkastadhe och ahnslagne ähr re, 
angående; Så emädan dhe icke allenast liafwva 
måst båtzmanshållet fördubbla, nthau Båtsmännoen 
med kläder och kåst sampt annat mehra Vnderhåål- 
la, och i stället för dödde Båtzmän, imponeras aan- 
dre inskaffa, föruthan dhet samma härader nmed 
träget wachthållande och månge llere beswäiihr 
präszade blifwa; förmoder Ridderskapet och Adeleen, 
dhe ifrån wijdere Vtskrifning j så måto förskohnna- 
de warda.

Och ehuruwähl Ridderskapet och Adelen w iis- 
serligen förmoda, att nähr denne Rustfördubblinng 
och Vtskrifning blifwer utlii Rijket werkställig gior<rd, 
och åt dhe efter H. Kongl. Maij:tz ordres nödipgt 
befindhlige Orter commenderat; dliet lährer nocfch- 
sampt till wern och stånd jempte h:s K:l. Maij:t:tz 
öfrige Militärische Armeer, moot Richzsens fiendder 
Ehrkläcka. Jcke dessmindre, dher (det Gud nådde- 
ligen afwärie) högste nöden så skulle fordra occh 
reqvirera; hafwer Ridderskapet och Adelen hermeed, 
af den kierlek och lydno dhe draga till wår alleer- 
nädigste Konung och Herre, sig derhän icke mindrre



äfilhn aiulrc Rijkelz trogne Vndersåthere resolveral 
aaitt låta sine Bönder af frälsel (Man af huuset) 
iiuttgåå, w år allernådigste Konung och Rijket, som 
EEihrlige och trogne Patrioter, liiälpa defender», 
bDiredhewid dhet dlie sielfwe lijff och blood, sampt 
aainnan förmågo, till Kongl. Maij:tz tienst vvelile 
hatafvva ospardt Ehrwijsa. Vthj dliet öfrige önskan-
ddtes Ridderskapet och Adelen af trogne hiertan in- 
naterligen, denn aldrehögste Gud werdigas tächtes 
ggiiöra H:s Kongl. Maij-.ts wapn (emot sine hätsche 
nnnångfaldige fiender) sägersame och lyckelige, Och 
saiåmedelst genom Guds Nådige bijstånd och dess 
stdtarke arm, skaffa h:s Kongl. Maijrtt och Sweriges 
RRiijke med dess ahnhörige Provincier till hugnelig 
ut (igång af detta blodiga itändhe kriget een repu- 
teeirlig önskelig fridh, Och hans Kongl. Maij:t j Rij- 
keeet hem igicn med helsa, frögd och rohligheet för- 
hiåiälpa. Actum Ahlingzåhs d. 4 Octobris.

Joodian Gustalfson Örne- And.s v. Mentzer på egna,
viiiinge 111. p:ria. som häradzhöfdingen
Laairs Faneskfjöldh. vvälb. Johan Plenieskiöldh.
Jaaicob von Neuman m. p.
Laairs Hiulhanimar m. p.
Jobihan M. Suinehufwud Uppå H:s Ilöggrefl. Ex-

m. p. cell tz Her Richzdrotzens
Uppvpå Höghwälborne Greflf- wägnar.
wiiinnans Fru Beata Dela- Svven Andersson,
gaairdie Min Nådige Off- Uppå dheras Excell.tier
wfeerheetz wegner. högwälb.ne Gref Gustaf

Erich Arwidson, och (irt'f Carl 5t6Élll)0G=
Grünling m. p. kers vvägnar.

Pedher Håkansson.



Uppå Hüghwälborne Grel- 
winnans Fru Maria l)e- 
lagardies wägnar

Lars Peersson. 
Uppå GrefNvinnans liög- 
\viililb:iia Fru Maria Eli- 
sabedl v. Mannerhjärtas 
wägnar.

Jonas Suensån. 
Uppå Frijherrinnans hög- 
wählb. Fru Calh. Bielkes 
wägnar.

Oluff Månsson. 
Uppå Välb. Fru Karin 
Stakes wägnar.

Lars Jansson. 
På Yälb.ne Frun Margreta 
Eckebladz wägnar.

Hanns Andersson. 
Uppå Sal. Landzköfdiu- 
gens llr Bengt Lilliehökz 
Eukefrues och Arfwin- 
gers wägnar.

1). Korninan. 
Uppå Högwälb. Grelw in
na Fru Beata Legionhuf- 
wuds wägnar.

Swen Larsson. 
Uppå Welilb. Fru Brijta 
0 \es  wägnar.

Bürge Olson. 
Uppå högw. Fru Elsa 
Cruus wägnar.

Anders Svensson.

Uppå högwehlb. Fru Mauv- 
grete Sparres wägnar. 

Pedker Håkanssonn.

Uppå Högwelborne Gredf- 
w innans Fru Maria Chirii- 
stina Königsmarcks »lu. 
Wrangels wägnar.

Torsten Ailssonn.
m. jp.

Uppå Wälborne Fru Briltta 
Snäckenfeldtz LandzköJflT- 
dingen Augustin Leijonn- 
skiöldh, Axel Leijoun- 
skiölds sampt Adoljpth 
Tungcls wägnar.
Uppå wälb. Ilerr Bäin^gt 
Lillies vvägnar.

Nelss Anderssonn. 
Uppå Högwälilb.ne 111. 
RicbsRådetz Gustaf Soojpis 
wägnar.

Oluf Kiättellssonn. 
Uppå Welilb. Ur Froinn- 
liolt Fäyerskiölds wägmair. 

Anders Månssann.

Uppå högw. II. Axel Bho- 
senliaiics och wälb. III. 
Jonas lvenipcnfelts wäg;::r. 

Lars Swensson. in. jp.



l Uppå II. Lanzhöfdingcnss 
III. Mauritz Posses wäg- 
nnar.

Miss Henningsson. 
U p p å  Öfwerste Drackens- 
bbcrghz wäghnar.

Mllss Carlsson.

Uppå \vehlb:nc Fru Estrid
Uggles wiignar.

Lars Gunnarsson. 
Uppå Avehlb. Fru Segrin 
Silfwerloodz wägnar.

11. Pährsson.

IP  rester skåpets svar å Propositionen vid mö
tet i Alingsåsj dat. d. 3 Oct. 1676.

Uppå Mans Kongl. Maij.ttz allcrnådigste 
Proposition, genom Hans Högh-Grelliga 
Excelktz Sweriges Uijkes Cantzeler, för 
Presterskapet i Elfzborgz Lähn och Daal, 
uthj Alingzåhs den 3 Octob. A:o 167 6 
munteligen framslelt, är detta deras un
derdåniga Swar.

Emedan det, å Ilans Kongl. Maij:ttz wår al- 
leernädigste Konungs och Herres wägnar, af Hans 
II lögh-Hrefl. Excelktz Herr Itijkz Cantzeleren propo- 
nocrades, ihlandh annat, at Presterskapet här i Läh- 
nuet skulle, som uthj Skahra och andra orthcr 
skkiedt är, bewillia eeh Dragon medli iläst, Sadel 
ooch Tygli, foruthan wapn och weria, och man in- 
ggalunda, för påträngiande liende skull, kunde slippa 
ranedh den bewilgningh, som skiedde i Boandis den 
l i t )  Augusti nästförlidne, medli mindre att karl må- 
stste medli Hästen uthgiöras: Så willie wij Gudi det 
11 Ieemstella, 0111 wij icke medli sä underdånig och 
reedebogen willigheet, som någon på amlra ortiier, 
skkulle gå wår Allernådigste Konungh till Handa 
dder wij icke för medlens ringheet, fruclitade oss



störste dlielen, intet kunna det igenom gå, Helssst 
månge für Stombnarnas Swagheet och åhörarnaus 
uthblottande skull i desse swåre lijder, neppligassst 
hafwa förmått, dlie förre walmlige Skatter dragçta 
än sedan nu ilere; och icke dhes mindre biudha 
wår yttersta förmågo till at uthgifwa Dragonen soinn 
fordras, underdån. ödmiukeligen begärandes dessue 
wilckor, som are: 1. At der någon icke kunde ffiå 
sigli karl och finner doch nogon tienlig inhysesmami, 
som icke wille låta sigli godwilleligen legias, thenr 
måtte werldzligh arm räckias, till Hans åstadbrinn- 
gande. 2. Den Pastor, som flere än 64 mantaiail 
kan hafwa, förplichtas lijkwist intet, at gifwa meeeir 
än Een karl. Men 3. är der mindre än 64 mann- 
taal, at dhe måtte tå blifwa 2 pastores at skafiïïa
honom, som ock förstås om hästen och tyget. 411.
Kläder skola Pastores skaffa Dragonen, nembl. Eenn
Räck af kläde, eller i brist af den samma, i walll- 
mar, Skinbyxor, nödtorftige underkläder, halfstöflaur 
tillijka medli Een månadz kost, men wapn ocfih 
weria liafwer Kongl. Maij:tt allcrnådigst utlofwaitt,
at försörgia honom medh. 5. At det måtte warr.a 
förtingadt för Dragonen, at llati äntligen kommeeir 
till at sittia till Häst och icke blifwer sadt iblandlih 
något footfolck, såsom och at alla slippa owägeir- 
ligen krigztiensten, så snart Gudh täckes at giörr.a 
een Endskap medh detta Danska kriget. 6. AUt 
fattige Preste Enckior och dhe Pastores, som haiff- 
iva genom fiendens wåldh lijdi; alt för stoor skadan, 
måtte blifwa från (henne bewihpiingh exempti, sömn 
äre i synnerheet, spolierade ]å Daal, Frennefårsss, 
Öhr, Ferglanda, Tössö och Eiiiian i Bolstadh medllh 
fem små barn, dhe andre pasDres på samma Landlin,



S6(om dagcligen sittia i fahra widh gräntzen, begära 
ootck nådigst förskonas ullij Flundrehäradt Romeledh, 
i Alehäradt Stärckier och Skiplanda, som är alde- 
leeis förbrendt medh Hijsingen, utlij Wethlehäradh 
haiafwer pastor i Församblingen måst lijda stoor 
sklkada liecla sommaren af fienden och llychtigh 
wwara ifrån Hausen och fördenskull underdån-öd- 
nmiiukeligen beder, Han måtte allena medh Hest och 
SSiadcl förskont blifvva. 7. Såsom man underdå- 
niiiigst förebehölt sigh den Condition i Roaråhs, at 
döter liäst och Sadel förlorades skulle man wara föt
al lit tilltaal, at skaffa andra i stellet, alt så will 
mnian hafwa det samma om Dragonen hafwa för- 
st;tiåndet. Emedan dhet är intet mögeligit at Ha- 
stitiigt kunna skalfa karl, begäres Een månedtz Dila- 
tioton, och när den tijdhen är förflutin, lofwas Dra-
goomerna skola wara ferdiga, at sändas tijt, dite
witarda befalte at samblas, at alla skola wara rede
näffistkommande 1 Nowembris. 9. Förbehåller pre-
stftterskapet siglt det underdån-ödmiukeligen at denna 
beeewilgningh icke skall dragas flere gånger till 
E m em pel, som dheni till präiudice länder. 10. 
Eumedan Presterskapet på denna orthen, alla be- 
swvwär oachtadt, som tlhem detta åhret påkomne äre, 
haatfwa funnitz än tå wällwilligt underdånligen i 
liääimstone efFterkomma, Ilwadh Kongl. Maij:tt liaf- 
weeer af dhem äskadt och fordrad!;, som någon sin 
måiöijeligett hafwer w arit (ill at præstera, Lefwa dhe 
i t «den underdånigste tillförsicht, at Kongl. Maij:tt 
waaarder det frannlele^ [ nåder medh lindring och 
föihrskoningh på ulthla^orna allernådigst ihugkomman- 
dee:s, såsom och itm unnandes dhem sine Stombu- 
böölnder frij för Rtoleringen. Denna bewilgningh un-



(Icrskrifwa närvvarande Pastores Mestedecls af sinoe 
Hemmawarande medbröder fulmechlige. Alingzåhlis 
den 3 Octobris A:o 167G.

Andreas Eurelius. Ericus Olaj.
P. et p. in Öhr. (Sigill.) P. in Alingzåås. (Sigill.l.)

Joannes Stenius.
Pastor in Lundby (Sigill.) Ilenedictus Torinius.

Olaus A. Floderas. P. in (Sigill.) Gielstadllh. 
Past, in Södertäby *). (Sigill.)

Alingsås's fullmäktiges svar pä Propositionem 
vid mötet i Alingsås, dut. d. f . Oct. 1O76J.

Högborne H:r Grefvve Sweriges Hijkcs Rijkxz- 
Cantzler, Aådgunstige Herre och niäcbli- 
tige befordrare.

Såsom Eders Hög-Grefl. Excell. hafwer upppå 
Kongl. Maij:ttz vvegnar behagat att sammankalilla 
Ständerna af denna Provincie Elfszborg och Daaal 
och vvid des sammankompst proponerat någgre 
nödige ährander, deels Städerne angående 0111 i itt 
sammanskådt till något Manskapz undsättning, soom 
Kongl. Maij:tt till Siöss kunde bruka låtha så Iängge 
dhenne feijdetijden påstår; Och såsom sådant läun- 
der Kongl. Maij.tt till behagh, och till Fädernees- 
landetz nytta; ty hafwer Staden Alingsåhs sådaant 
öfvverwägat, och sig deröfwer förklarat som föllieer, 
nembl.

Hvad denne Proposition widkommer till någgot 
Manskapz bewillning så swaras deröfwer Vnderdåån. 
ödmiukeligst, att Staden will gerna göra elfter stöör- 
sta och yttersta förmägo hvvadh möijeliget och drrä- 
geligit vvara kan, och dhe andra Städer göra mecn,

*) Surteby.


