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Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)

Kollationsvorlage:
Fridz=Fördragh/ Vthaff Rom. Keys. och Sweriges Kon. Maj. ters Maj. ters Sampt Thet H. Rom. Rijketz
Deputerades Chur=Furstars och Ständers Fullmechtighe Legater, vthi Oßnabrügg then 14. Octobris Åhr 1648.
vnderskrifwit och medh theras Signeten bekräfftat. CUM GRATIA ET PRIV. S. R. M. S. Tryckt i Stockholm/
hoos Jgnatium Meurer/ ANNO M. DC. XXXXIX. (KB Stockholm, Sveriges freder och traktater [Karton
1648/4 Nr. 10]). Die auf der letzten Seite angeführten Korrekturen sind stillschweigend in den laufenden Text
eingefügt worden.

Für die Konkordanz zwischen IPO und IPM stehen:
= gleicher oder bis auf unwesentliche Einzelheiten gleicher Wortlaut
≠ nicht in IPO bzw. IPM enthalten
≈ gleicher Inhalt, jedoch differenter Wortlaut
≙ mutatis mutandis gleicher oder bis auf unwesentliche Einzelheiten gleicher Wortlaut1.
~ gleiches oder ähnliches Thema, jedoch differenter Inhalt und Wortlaut
←, → Verweis von IPM auf IPO

Vthi then Helge höghlofwade och oåthskillelige Treefaldigheetz Nampn/ Amen.

Präambel

[IPO ≙ IPM]
Thet skal allom i gemeen/ och hwariom och enom i synnerheet/ som wedherbör/ eller på
hwariehanda sätt interessera kan/ witterligit wara: At sedhan som the nu på månge åhr
vpwuxne twedrächter och inbördes vproor i thet Romerske Rijket/ så wijda hafwa tiltagit/ at
the icke allenast heela Tyskland/ vthan ock någre angrentzande KongeRijken/ men
enkannerligen Swerige och Franckrijke/ så hafwa inweklat/ at ett långligit och häfftigt krijgh
ther aff är vpståndet: Först fuller emellan then Stormechtigste/ Höghborne Furste och Herre/
Her Ferdinand then Andra/ vthwald Rom. Keyser/ altidh Rijksens Förmerare/ i Tyskland/
Vngern/ Behmen/ Dalmatien, Croatien, Slawonien/ Konung/ Erchihertigh til ÖsterRijke/
Hertigh til Burgund/ Braband/ Steir/ Kärntn/ Crain/ Marggrefwe til Mären/ Hertigh til
Lycksenborgh/ Öfwer=och vnder=Slesien/ Wirtembergh och Täck/ Furste til Swaben/
Grefwe til Hapßborgh/ Tyrol/ Kyborg och [G]oritz/ Landtgrefwe i Elßas/ thet Helge Rom.
Rijkes Margrefwe/ til Burgaw/ Öfwer och vnder Laußnis/ Herre vthi WindiskMarck/ Portnao
och Salins/ Höghlofligh i åminnelse/ medh thes Bundzförwanter och Adhærenter, på then ena
och then Stormechtigste Höghborne Furste och Herre/ Her Gustaff Adolph/ Sweriges/
Göthes och Wendes Konung/ Storfurste til Finlandh/ Hertigh vti Estland och Carelen/ Herre
vthöfwer Jngermanland/ ec. gloriwördigst i åminnelse/ och Sweriges Rijke/ sampt theß
Bundzförwanter och adhærenter, på then andre sijdhan: Men sedhan effter theres dödelige
affgångh/ emellan then Stormechtigste Höghborne Fürste och Herre/ Herr Ferdinand then

1 Die Unterschiede rühren aus dem Bezug auf die französisch-kaiserlichen Verhältnisse einerseits und die
schwedisch-kaiserlichen Verhältnisse andererseits her.
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Tredie/ vthwaldh Rom. Keyser/ altijdh Rijcksens Förmerare/ i Tysklandh/ Vngern/ Böhmen/
Dalmatien, Croatien, Slavonien, Konung/ Erchiehertigh til ÖsterRijke/ Hertigh til Burgundh/
Braband/ Steir/ Kärntn/ Crain/ Marggrefwe til Mähren/ Hertigh til Lyckßenborgh/ öfwer=
och vnder Schlesien/ Wirtembergh och Täck/ Furste til Swaben/ Grefwe til Habßborgh/
Tyrol/ Kyborgh/ Boritz/ Landtgrefwe i Elsas/ thet helghe Rom. Rijkes Marggrefwe til
Burgaw/ öfwer och vnder Laußnis/ Herre vthi Windisk Marck/ Portnaon och Salin/ medh
thes Bundzförwandter och adhærenter på then ena/ och then Stoormechtigste Höghborne
Furstinna och Fröken/ F. Christina, Sweriges/ Göthes och Wendes Drottningh och
Arffurstinna/ Stoorfurstinna til Finlandh/ Hertiginna vthi Estlandh och Carelen/ Fröken
vthöfwer Jngermannelandh/ och Sweriges Rijke/ sampt des Bundzförwandter och adhærenter
på then andra sijdhan: Hwar vthaff mycken Christen Blodz vthgivtelse/ thillijka medh ganske
månge Länders förödelse fölgd är: Så hafwer thet sigh omsijder genom Gudz Guddommelige
godheet tildraghit/ at man på bägge sijdor hafwer fattadt tancka om en allmenneligh Frijdh/
och til then ände/ är medh bägge Parternes föreening/ som skedde i Hamburg then 25.
Decembris effter nya stylen/ eller then 15. effter then gambla/ Åhr 1641. berammat och
förordnat then 11. Dagen vthi Julij Månadt effter then nya/ eller then förste effter then gambla
stylen/ Åhr 1643. til Plenipotentiariernes sammankompst vthi Oßnabrügg och Münster i
Westphalen.
Hwar bägge ther til förordnade fullmechtige Legater, vppå sattan dagh och ställe hafua kommit
tilsammans; vppå Keysarens sijda/ the Hög= och Wälborne Herrar/ Herr Maximilian, Grefwe
til Trautmansdorff och Weinspergh/ Frijherre til Glockenbergh/ Nystadh wedh Koeker/
Negaw/ Burgaw och Tatzenbach/ Herre til Tainisk/ Riddare/ Hemligh Rådh/ Keys. Maj.
CammarHerre/ och öfwer Hoffmester; Såsom och Herr Johan Maximilian, Grefwe til
Lembergh/ Frijherre til Ortteneck och Ottenstein/ Herre til Stockorn och Ammerangh/ i
Steyr Burggrefwe/ Keys. Maj. CammarHerre/ och Herr Johann von Crane/ J. v. L. och C. Pal.
Keyserlige HoffRådh; Men på Drottningens i Swerige sijdha/ the Högh= och Wälborne
Herrar/ Herr Johan Oxenstierna Axelson/ Grefwe til Södher Möhre/ Frijherre til Kijmitho
och och Nynäs/ Herre til Fijholmen/ Ålhult/ Hörningzholm/ Söderboo och Lijdhöö/
Sweriges Rijkes Rådh och CantzlijRådh/ och Herr Johann Adler Salvius, Herre til
Adlersbergh/ Harßefeldh/ Wildenbruch och Tullinge/ Sweriges Rijkes Rådh/ Kongl. Maj.
Secrete Rådh och HoffCantzler; Och effter Gudz then högstes åkallan om bijståndh i saken/
och begge Plenipotentiariernes Fullmachters tilbörlige förwäxlingh (hwilkes affskriffter wijdh
ändan på thetta Instrumentet ord ifrån ord äre infördhe/ hafwa the vthi thet Helghe Rom.
Rijkes/ Churfursters / Fursters och Stenders närwaro/ och medh theras godhe inrådh och
samtyckie til Gudz Nampns ähro/ och Christenheetenes wälfärdh ingådt/ belefwat och slutit
inbördes Frijdh och Wenskap/ på sätt och wijß som effterfölier:

Dispositio

I.

[Art. I IPO ≙ § 1 IPM]
EMellan H. Keys. Maj. thet ÖsterRijkiske Huset/ och alle thes Bundzförwandter och
adhærenter, så och hwars och ens Arffwingar och effterkommande/ besynnerligen Konungen i
Spanien/ Chur=Fursterne och Stenderne i Rom. Rijket/ på then ena; Och H. Kon. M. och
Sweriges Rijke/ sampt alle thes Bundzförwandter och adhærenter, så och hwars och eens
Arffwingar och effterkommande/ och enkannerligen Konungen i Franckrijke/ och respectivè
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Churfursterne/ Fursterne och Stenderne i Rijket/ på then andra sijdhan/ skal wara en
Christeligh/ allmenn/ ewigh Frijdh/ och en rätt och förtroligh wenskap/ och then samma skal
så redeligen och alfwarligen hållen och achtat blifwa/ at then ena then andras nytta/ hedher och
bästa skal befrämmia/ så at en trogen Naboskap och trygger Fredh och Wenskap/ emellan
heela thet Rom. Rijket och Sweriges Rijke; Och twärtom/ emellan Sweriges Rijke och thet
Rom. Rijket/ vppå alle sijdhor må igen grönskas och blomstras.

II.

[Art. II IPO = § 2 IPM]
Alt fiendtligit som aff begynnelsen på thetta kriget/ på then ena eller andra sijdhan/ på hwadh
rum eller sätt thet hälst kan wara skedt/ sigh hafwer tildragit/ thet skal på bägge sijdhor aldeles
wara förgätit och aldrigh til ewigh tijdh mehr kommas ihugh: Så at then ena then andra här
effter/ hwarken therföre/ eller för någon annan orsaak eller prætext skull/ skal tilfoga/ eller
tilfoga låtha/ anten sielff eller genom andra/ hemligen eller vppenbarligen/ directè eller
indirectè, vnder någon Rättz skeen/ eller medh sielffue gärningen/ in vthi Rijket eller
någonstädz ther vthan om/ någhon fiendskap/ owenskap/ beswär eller hinder til theras
Personer/ Stat, Godz eller säkerheet (oachtandes hwadh för förre giorde Pacter eller
Fördraagh/ som här kunne löpa emoot) vthan alle och hwariehanda orätter/ wåld/
fiendskaper/ skadar/ bekostnader/ som både för krighet och i krighet/ aff then ena eller andra/
medh ord/ skriffter eller gerninger kunde wara tilfogadhe/ the skole vthan all respect til
Personer och godz aldeles så vphäffne wara/ at hwadh som helst then ena emoot then andra i
sådant fall hafwer til at prætendera, thet skal til ewigh tijdh wara dödt och förgätit.

III.

[Art. III,1 IPO ≈ § 5 IPM]
Effter thenne Almenne och olimiterade Amnestiæ grundh/ skole alle i gemeen/ och hwar och
en i synnerheet/ vthaff thet Rom. Rijketz Churfurstar/ Furstar och Stender (Rijkzsens
immediat Ridderskap härunder begrepet) så och theras Vasaller, vndersåther/ Borgare och
Jnwånare/ som för thet Behmiske eller Tyske Krigetz/ eller för någro inbördes giorde
Förbundz skull/ vthaff then ena eller andra parten/ på hwarie handa sätt eller prætext, något
meen eller skada tilfogat ähr/ så wäl til theras egendom och Lähngodz/ vnder=Lähngodz och
Arffwegodz/ som til theras digniteter, frijheeter/ rättigheeter och Privilegier, fulkomlighen
restitueras och sättias vthi then stat och wilkor igen på bågge sijdhor/ bådhe vthi andeligh och
werldzligh måtto/ som the then/ förr än the honom miste/ åthnöthe/ eller medh rätta åthniuta
kunde/ Och hwadh förandringar i medler tijdh/ här emoot kunde giorde wara/ the skole intet
achtas/ vthan här medh wara vphäfne.

[Art. III,2 IPO ~ § 6 IPM]
Men såsom alle slijke restitutioner, sampt och synnerligen/ böre så förståås/ at alle
Rättigheeter/ bådhe Dominij utilis och directi, til och widh the godz som restitueras skole/ the
wara sigh anthen werldzlige eller Kyrckiegodz/ eller komma honom til/ som them igen gifwer/
eller honom som them igen fåå böör/ eller någon annan/ skole wara oförkränckte/ Ja och the
twister förbehåldne/ som ther öfwer hängia i rätta i then Keys. Hoff= eller CammerRätten/
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eller andre Rijkzsens mediat eller immediat Rätter: Altså må icke thenne almenne Clausula
Salvatoria och förbehåldne Rättigheet/ eller andre besynnerlighe som effterföllia/ på något sätt
hindra sielfwe restitutionen, vthan alle ther til hörige Rättigheeter/ insprååk/ inwändninger/
hängiande twister/ skole först effter restitutionen in för sin behörlighe Dommare/ förhöras/
skiärskådas och affhielpas; Mycket mindre skal thenne reservation lända then Almenne
olimiterade Amnestian til meen/ eller och til proscriptioner, confiscationer, eller andre sådane
alienationer vthsträckias/ eller the Articler som annorlunda äre belefwade/ och ibland them/
föreningen öfwer Gravamina eller beswären något betaga och affskära. Ty huru stoor rätt
sådane som restituerade äre/ eller the som restitueras böre/ skole hafwa vthi the här til
twistighe Kyrcke godzen/ thet skal här effter blifwa kunnigt vthi then Articlen som handlar
om Kyrcke beswärens förenigh.

IV.

[Art. IV,1 IPO = § 7 IPM]
Och ändoch vthaff thenne föregäende Almenne Regel lätteligen är til at dömma/ hwilke och
huru wijda the restitueras böre/ så hafwer man lijkwäl effter någras instendighe begäran för
gott funnit/ att röra i synnerheet om någre Importante förnämlige saker/ såsom föllier; doch
så/ at the som icke vthtryckeligen nämbde eller vthstrukne äre/ therföre må heetas wara förbij
gångne eller vtheslutne.

[Art. IV,2 IPO ≙ § 10 IPM]
Men för all ting hafwer thet Münstriske och Oßnabrüggiske möthet then Pfaltziske saken så
wijda bracht/ at then ther öfwer nu på en långan tijdh hängiande twist är slättat/ på
effterfölliande sätt.

[Art. IV,3 IPO = § 11 IPM]
Och först hwadh thet Beijerske Huset widhkommer/ tå skal then Churfurstliche Digniteten
som the Pfaltziske Churfurster för thetta hafft hafwa/ medh alla Regalier, Ämbeten/
Förträden/ Wapn/ och alle the Rättigheeter som til thenne Digniteten lyda/ intet
vndantagandes/ Jämwäll och heela ÖfwerPfaltz/ tillijka medh Grefweskapet Cham, sampt
hwadh ther til hörer/ Regalier och Rättigheeter/ så här effter som här til blifwa hoos Herr
Maximilian Pfaltzgrefwen til Rein/ Hertigen vthi Beijeren och hans Barn/ och heela then
Guilhelmiske linien, så länge någon på mans sijdan vthaff henne öffuerlefwer.

[Art. IV,4 IPO = § 12 IPM]
Ther emoot skal ChurFursten aff Beijeren för sigh och sine Arfwingar och effterkommande
aldeles renunciera och affsäya the Trätton Millioners skuld/ sampt all prætension och åtaal på
öfwer ÖsterRijke/ och strax effter Fridens affkunningh gifwa ifrån sigh/ alla ther öfwer
erhåldne Instrumenter, H. Keys. Maj. til at cassera och göra til intet.

[Art. IV,5 IPO = § 13 IPM]
Belangande thet Pfaltziske Huset/ så bewillier Keysaren/ sampt Rom. Rijket för then Almenne
Fridens skul/ at i krafft aff thenne närwarande Förlijkningh thet Åttonde Churfurstendömet
skal wara instichtat/ hwilket Carolus Ludovicus Pfaltzgrefwe widh Rein/ sampt hans
Arfwingar/ och heele then Rudolphiske Liniens Fränder på Swärtzsijdan/ effter then
Successions Ordning som i Gyllende Bulla vthtryckes/ måge här effter niutha; Doch skal han
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H. Carl Ludwich/ eller hans Effterkommande ingen Rätt mehr hafwa än simultaneam
investituram eller Exspectans på thet/ som ChurBeijern och then heela Guilhelmiske Linien,
medh Churfurstlighe Digniteten tillägnadt är.

[Art. IV,6 IPO = § 14 IPM]
Sedhan at heela vnderPfaltz/ medh alle Kyrcke= och wärldzlige Godz/ Rättigheeter/ och alt
hwadh ther til hörer/ sampt och synnerligen/ som Churfursterne och Pfaltzgrefwerne för thet
Behmiske kriget hafwa åthnutit/ tillijka medh alle Documenter och Regester, Räckniger och
andre hijt lydande Acter, honom fullkomligen restitueras, vphäfwande alt hwadh som ther
emoot handlat är; Och sådant skal medh Keyserligh authoritet förrättas/ så at hwarken
Konungen i Spanien/ eller någon annan/ som ther aff något innehafver/ må sigh thenne
restitution på något sätt emot sättia.

[Art. IV,7 IPO = § 15 IPM]
Män aldenstundh någre wisse Ampter vthi Bergstrassen/ fordom Churfursten til Meyns
tilhörige/ äre Åhr 1463. för en wiß Summa Penniger Pfaltzgrefwerne/ doch medh förbehåll/ at
altijdh få lösa them igen/ pantsatte wordne; Hwarföre är belefwadt/ at thesse Ampter skole
blifwa hoos thenne Churfursten til Meyns och hans Successorer vthi thet Meintziske
Archiebispedömet/ så frampt han Panten som frijwilligen vthsatt är/ in om then termin som til
Fredens execution är föresatt/ medh reda Penniger inlöser/ och hwad han elliest effter
Pantebrefwens innehåldh är plichtigh til/ tilfyllest gör och betalar.

[Art. IV,8 IPO = § 16 IPM]
Thet skal och stå Churfursten aff Trier/ såsom en Biskop til Spier/ Jämwäl och Bispen aff
Worms fridt/ at fulföllia in för behörlige Dommare rätten/ öfwer the Kyrckegodz som the
prætendera på/ innan om vnder Pfaltzgebiet belägne/ medh mindre bägge Princerne här om
kunna elliest wenlighen förlijkas.

[Art. IV,9 IPO = § 17 IPM]
Ther så hända kunde/ at then manlighe Guilhelmiske Linien komme til at aldeles vthgå/ och
then Pfaltziske öfwer lefde/ tå skal icke allenast ÖfwerPfaltz/ vthan och ChurDigniteten som
hoos Beijerfursterne warit hafwer/ komma igen til samma öfwerblefne Pfaltzgrefwer/ som i
medler tijdh simultaneam investituram eller Exspectans hafwa skole; Och thet Åttonde
Churfurstendömmet tå aldeles vthstruckit warda. Doch skal i thetta fallet ÖfwerPfaltz sålunda
komma til the öfwerblefne Pfaltzgrefwerne igen/ at ChurBeijerens Arfwingar til hans arff och
egne godz/ måge the actioner och bene, ficier som them ther vthi medh rätta tilkomma/
förbehåldne blifwa.

[Art. IV,10 IPO = § 18 IPM]
The Arffföreeninger/ som äre emellan thet Churfurstlige Heidelbärgiske och Neuburgiske
huset/ vthaff the förre Keysare öfwer Chur Succession bekräfftade/ såsom och heela then
Rudolphiske Liniens rättigheet/ så wijda hon thenne Förordning icke löper emoot/ skole vthi
sin esse och krafft förblifwa.

[Art. IV,11 IPO = § 19 IPM]
Ther til medh/ om thet medh ordentligh rättegångz process blifwer bewijsat/ at någre Gyliske
Lähn/ wore ledige och yppne/ så skole the Pfaltzgrefwerne blifwa inrymbde.
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[Art. IV,12 IPO = § 20 IPM]
Theß föruthan/ at och Högbe. H. Carolus Ludovicus, må någorlunda blifwa förskont/ at
försee sine Bröder medh Furstelige Lähn och vnderhåld/ tå wil H. Keys. Maj. göra then
Förordning/ at åth samma Bröder skole 400000. Rth. innan 4. Åhr vthgifwas/ räknandes ifrån
begynnelsen på Åhr 1649. 100000 Rijkzdal. om Året/ tillijka medh Åhrligit interesse à 5. pro
Cento.

[Art. IV,13 IPO = § 21 IPM]
Sedan så skal och heela thet Pfaltziske huset/ medh allom them/ sampt och synnerlighen/ som
thet på hwariehanda sätt äre eller hafwa warit tilgedaen/ men enkannerligen the Ministri eller
betiente som thet huset i thenne Conventen, eller elliest hafwa bewijsat sin tienst/ såsom och
alle Landzflychtige vthur Pfaltz/ må niuta then ofwanskrefne Almenne Amnestia, medh lijka
rätt som andra/ the ther vthi äre begrepne/ och särdeles thetta Fredzfördragh in puncto
Gravaminum, fulkomligen til goda.

[Art. IV,14 IPO = § 22 IPM]
Ther emoot skal H. Carl Ludwich/ tillijka medh sijne Bröder/ bewijsa H. Keys. Maj. lydno
och trooheet/ såsom the andre Churfursterne och Fursterne i Rom. Rijket göra/ och ther hoos
renunciera och affsäya för sigh och sine Arfwinger/ så wäl han som hans Bröder/ OfwerPfaltz/
så länge någre ächte Manlige Arfwinger vthaff then Guilhelmiske Linien öfwerlefwa.

[Art. IV,15 IPO = § 23 IPM]
Mädhan och taalt är wordet/ om samma Pfaltzgrefwes Frw Moders Enkians Lijffgedinge/
Jämwäl och hans Systrars hemgift/ så är vthaff en godh benägenheet/ som H. K. Maj. drager til
thet Pfaltziske huset/ vthlofwat/ at Höghbemelte Frw Moder Änkian skal för Lijfgedinge/ en
gång för alle 20000. Rijkzd. Men hwardera Systren när hon går til giffte 10000. Rijkzd. på H.
K. Mz. wägnar betalas; Men i thet öfrige skal H. Carl Ludwich plichtig wara them at förnöija.

[Art. IV,16 IPO = § 24 IPM]
Grefwerne til Lainingen och Dagzbärgh/ skal offtab. H. Carl Ludwich eller hans
effterkommande vthi vnder Pfaltz i ingen måtto turbera, vthan låta them niuta sin rättigheet/
som the aff Hedenöös hafft och them Keyserne bekräfftat hafwa/ medh fridh och roo.

[Art. IV,17 IPO = § 25 IPM]
Frije Rijks Ridderskapet vthi Francken/ Schwaben och widh Rehnströmmen/ medh thes
tilhörige district, skal han vthi thes immediat ståndh låtha blifwa oförkränckt.

[Art. IV,18 IPO = § 26 IPM]
The Lähn som Keysaren hafwer gifwit Baron Gerth til Waldenburgh/ elliest Schenck Herren
kallat/ Niels Jöran Reigersperger/ Meintziske Cantzeleren/ och Henrich Brömser/ Frijherren
til Rudeshem; Ja och the som Chur Beijeren hafwer confererat in på Baron Jöran [!] Adolph
Wulff/ kallat Metternich/ skole hafwa sin krafft; Doch skole sådane Vasaller swäria H. Carl
Ludwich/ såsom theras rätte Herre/ och hans effterkommande trooheet/ och aff honom begära
renovation på sine Lähn.

[Art. IV,19 IPO = § 27 IPM]
The som äre then Außburgiske Confessionen tilgedaen/ och hafwa hafft Kyrckiorne inne/ och
enkannerlighen Borgerne och Jnwånerne vthi Oppenheim/ skole blifwa widh sitt
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Kyrckiowäsende/ såsom thet war Åhr 1624. Och skal alla andra/ som then Außburgiske
Confessionens exercitium åstunda/ stånde fritt/ at genom theras egne/ eller ther hoos boende
Prædicanter/ öfwa theres Gudztienst/ både vppenbarligen i Kyrkiorne på wisse tijmar/ och
eenskylt hemma i theres egne eller andra ther til förordnade huus.

[Art. IV,20 IPO ← § 28 IPM]
Printz Ludwich Philipp Pfaltzgrefwe widh Rein/ skal igen bekomma alle the Land/ Digniteter
och Rättigheeter vthi Andeligh och Wärldligh måtto/ som honom effter sine Förfäder til Arffz
och skiffte för kriget falne äre.

[Art. IV,21 IPO ← § 28 IPM]
Printz Fredrich Pfaltzgrefwe widh Rein/ skal så igen/ och respectivè behålla fierdedeelen aff
Tollen widh Wiltzbach/ så och Clöstret Hornbach medh thes tilhörige/ och hwadh rättigheet
hans Fadher tilförne ther til hafft och nuthit hafwer.

[IV,22 ← § 28 IPM]
Printz Leopold Ludwich Pfaltzgrefwe widh Rein/ skal fullkomligen insättias vthi
Grefweskapet Veldens widh Mosel, bådhe vthi andeligit och werldzligit/ oachtandes alt hwad
här til kan wara attenterat och sökt/ aldeles i then Stat, som hans Fader Åhr 1624. satt vthi.

[Art. IV,22 IPO ← § 28 IPM]
Then twist som är emellan Bisperne respectivè til Bambärgh och Würtzburgh/ så och
Marggrefwerne til Brandenburgh/ Culm[=]/ och Onoltzback/ om thet Slottet/ Staden/ Amptet
och Clostret Kitzingen vthi Francken widh Main/ skal anthen genom wenligh förlijkningh/
eller kort rättegångz Process, innan tw Åhr ändas och sluthas/ widh straff tilgörandhe at
förlora all prætension, honom som mootsträfwigh är. J medhler tijdh skal Festningen
Wiltzburg icke theste mindre restitueras bemelte Marggrefwar vthi samma Stat, som then vthi
förlijkningen och löfftet wår beskrefwen på then tijdhen hon öfwergaffz.

[Art. IV,24 IPO ← § 31 (2) IPM]
Thet Würtenbergiske huset/ skal blifwa roligt vthi sin igenwundne possession på Herrskapen
Weinspergh/ Neustadt och Meckmühle. Thet skal och insättias igen vthi alle/ bådhe Kyrcke=
och werldzlige godz och rättigheeter/ som thet för kriget allestädz hafft hafwer/ och ibland
them besynnerligen vthi the Herrskapen/ Blaubeieren/ Achalm och Stauffen/ medh hwadh
ther til hörer/ och vnder thes tilhörige prætext, vthi the intagne godzen/ särdeles Staden och
Gebietet Göppingen/ så och Byn Ph[l]umeren/ inkompster til then höghe Scholan vthi
Tübingen instichtade. Thet skal och få igen Härskapen Heidenheim och Oberkirck/ så och
Städerne Balingen/ Tüttlingen/ Ebingen och Rosenfeld/ såsom och Slottet och Byn Neidlingen
medh thes tilhörige/ Item Hohentweil/ Hohen Asperg/ Hohen Aurach/ Hohen Tübingen/
Alback/ [H]ornbäck/ Schiltack medh Staden Schorndorff. Thet skal och restitueras vthi
Collegial Kyrckiorne Stutgard/ Tübingen/ Hernbärgh/ Göppingen/ Bachnang/ såsom och vthi
Abdierne, Prosterijen och Clöstren/ Bebenhausen/ Maulbroun/ Anhaussen/ Lorch/ Adelberg/
Denckendorff/ Hirschaw/ Blaubeijeren/ Herprechtingen/ Murchau [!]/ Albersbach/
Königzbrun/ Herenalb/ S. Jöran/ Reichenbach/ Phüllingen och Lichtenstern eller MarienCron
och slijke/ medh alle ifråntagne Documenter; doch Huus Österrijke/ så och Würtenberg alle
theras prætenderade rättigheeter/ Actioner, exceptioner, remedier, och all rättz beneficier til
offuanb. Herrskaper Blaubeieren/ Achalm och Stauffen förbehåldne.

[Art. IV,25 IPO ~ § 32 IPM]
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Fursterne aff Würtenbergh på then Mompelgardiske Linien, skole och insättias vthi alle theres
Länder vthi Elsas eller annorstädes belägne/ och förnämligen vthi the twenne Burgundiske
Lähnen [Cl]erval och Passavant, och på bägge sijdhor å nyo inrättas i then Stat, rättigheet/
förmohn/ och i synnerheet til then Immedietet emoot Rom. Rijket/ som the för begynnelsen
aff thetta kriget nuthit hafwa/ och then the andre Rijksens Furster och Ständer åthniuta eller
åthniuta böre.

[Art. IV,26 IPO = § 33 IPM]
Om then Badeske saken är sålunda föraffskedat;
Fredericus Marggrefwe aff Baden och Hochbergh/ sampt hans Söner och Arfwingar/ medh
alle the them ihwariehanda måtto tient hafwa/ eller ännu tiene/ ehwadh nampn och Condition
the hafwa kunna/ skole och måge niuta och nyttia then 2. och 3. Artickel vthi offuanskrefne
Amnestia, medh alle sine Clausuler och Beneficier, och vthi thes krafft fulkomligen restitueras i
then Stat, vthi Andeligit och Werldzligit/ vthi hwilken/ förr än thet Behmiske kriget begyntes/
H. Georg Fredrich/ Marggrefwe til Baden och Hochbärg war/ både til vnder
Marggrefweskapet Baden/ som gemeeligen plägar kallas Baden= Durlach/ som jämwäl til
Marchgrefweskapet Hochberg/ såsom och til the Landskaper Röttelen/ Badenweiler/ och
Sausenberg/ intet achtandes/ vthan fast mera vphäfuandes alle förandringar/ som i medler tijd
här emot kunde giorde warda.
Sedhan så skal och Marchgrefwe Fridrich restitueras Amptet Stain och Renkingen/ vthan
beswär eller skuld/ som ther på aff Marchgrefwe Wilhelm i medler tijdh giord är/ i anseende
aff then inkomst interesse och bekostnadh/ som genom then föreeningen i Ettlingen Åhr 1629.
skedde/ wälb. Wilhelm Marchgrefwe aff Baden cederat blef/ medh alle rättigheeter/ skrifftlige
bewijs/ och hwadh mehr ther til länder; Så at heela then twisten om then omkostnadh och
nytta ther aff tagen är och tagas skulle/ medh alt skadestånd och interesse, räknandes ifrån then
tijden thet först intogz/ skal aldeles wara vphäfwen/ vthsläckt och dödh. Then åhrlige vthgifft
som plägar vthaff vnder=Marchgrefweskapet göras til öfwer Marchgrefweskapet/ skal i krafft
aff thetta aldeles wara vphäfwen och til intet giord/ och skal aldrigh något/ hwarken på thet
som förbij är eller komma kan/ här effter prætenderas eller kräfwias.
Förträdet och Sessionen på Rijkzdagar/ och vthi then Swabiske Kreysen/ sampt andre almenne
och enskylte Rijkzens Möthen/ eller elliest/ skal och här efter hwar annan gång omwäxlas
emellan bägge Badiske Linierne, Nembl. aff thet öffre= och vndre Marchgrefweskapet aff
Baden; Men för thenne tijden skal samma förträde blifwa hoos Marchgrefwe Fridrich/ så länge
han lefwer.

[Art. IV,27 IPO = § 34 IPM]
Om Frijherreskapet Hohen Gerolzeck/ är belefwat/ at ther Frw Princissinnan af Baden sine
prætenderade rättigheeter vthi bemelte Frijherreskap medh troowärdige skääl nogsampt
bewijser; Tå skal restitutionen strax effter Domen ther öfwer fälles/ skee medh all saak och all
rätt/ som efter Documenternes kraft henne tilkommer. Men så skal thenne saken slijtas innan
tw Åhr ifrån thet Friden blifwer affkunnat: Och sedhan må inge inspråk/ Fördragh eller
vthflychter/ almenne eller särdeles Clausuler vthi thetta Fridz instrumen[t]o begrepne (hwilke
alle vthtryckeligen/ och til ewigh tijdh/ i krafft aff thetta skole wara vphäfne) aff then ena eller
andre parten/ någon tijd emot thenne enkannerlige föreningen framdragas eller tillåtas.

[Art. IV,28 IPO ← § 35 IPM]
Hertigen aff Croy skal må niuta effecten aff then Almenne Amnestien, icke skal heller
Konungens i Franckrijke beskydd wara honom til meen/ hwarken til dignitet, Frijheeter/
Hedher/ Godz eller på något annat sätt. Han må och roligen besittia then deelen aff
Herrskapet Winstingen/ som hans Förfäder besuttit hafwa/ äwen som thet nu aff hans Frw
Moder Morgongåfwewijs besitties: Rijksens rätt [t]il samma Herskap Vinstingen/ vthi then
Stat som then war för kriget/ förbehållen oförkränckt.
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[Art. IV,29 IPO ← § 35 IPM]
Hwadh then twisten Nassaw Siegen emot Nassaw Siegen widkommer/ så aldenstundh thenne
saken genom then Keys. Commissionen Åhr 1643. bleff förwijst til en wenligh förlijkning/ Ty
skal samma Commission på nyia vptagas/ och heela trätan/ anten genom wenligh föreningh/
eller lagligh dom in för behörlighe Dommare slijtas: Doch så/ at Grefwe Johan Mauritz aff
Nassaw och hans Brödher/ vppå theres andeel allenast/ vthi theras intagne possession blifwa
oturberade.

[Art. IV,30 IPO ← § 35 IPM]
Grefwerne aff Nassaw=Saarbruch/ skole alle theres Grefweskap/ Herskap/ Landskap/ Folck
och Godz/ både Kyrke och wärldzligit/ Lähn= och Arffwegodz igen gifwas; Men i synnerheet
Grefweskapen Saarbruch och Saarverden/ heele och håldne medh all saak; Såsom och
Festningen Homburgh medh stycken och andra mobilier, som ther finnas. Doch på bägge
sijder respectivè förbehållet/ både thet som Åhr 1629. den 7. Julij, genom domb bleff affsagdt
vthi Revisorio, som iämwäll hwadh andra kunna hafwa för rätt/ åtaal/ Jnwändninger/ och
Rättz beneficier, hwilke effter Rijksens Lagh böre slijtas/ medh mindre parterne willia häller
saken genom wenligh förlijkning bijläggias. Förbehållet och then Rättigheet/ som Grefwarne
aff Lainingen/ Dagzbärg vthi samma Grefweskap Saaverden kan komma til.

[Art. IV,31 IPO ← § 35 IPM]
Huus Hanow skal insättias i the Ampter Bobenhausen/ Biskopzheim am Steegh och Wilstadt.

[Art. IV,32 IPO ← § 35 IPM]
Johann Albrecht/ Grefwe til Solms skal vthi fierde parten aff Staden Butzbach/ och Fyra ther
hoos liggiande Byar restitueras.

[Art. IV,33 IPO ← § 35 IPM]
Sammaledes skal huset Solms=Hohensolms restitueras i alle the godz och Rättigheeter/ som
them Åhr 1637. blefwe ifrån taghne/ oachtadt thet Fördragh/ som här öfwer medh H. Jöran
Landtgrefwe aff Hessen sedan giordt bleff.

[Art. IV,34 IPO ← § 35 IPM]
Grefwerne aff Jsenburgh/ skole måge niuta then Almenne här ofwan til/ vthi then 2. och 3.
Artickel/ beskrefne Amnestian til godha; Doch H. Jörans Landtgrefwes aff Hessen och alle
andres emot them/ såsom och emot Grefwarne aff Hohensolms rätt förbehållen.

[Art. IV,35 IPO ← § 35 IPM]
Reingrefwarne skole vthi theras Ampter/ Troneck och Wildenburgh/ såsom och vthi thet
Herskapet Mörchingen medh thes tilhörige/ iämwäl och vthi alle andra rättigheeter aff
Grannarne brukade restitueras.

[Art. IV,36 IPO ← § 35 IPM]
Grefwe Ernestz aff Sain Änckia/ skal må insättias vthi samma possession til Slottet/ Staden och
Amptet Hachenburgh/ medh thes tilhörige/ ja och Byn Bendorff/ såsom hon thet hadhe förr
är hon bleff ther vthsatt/ doch hwars och ens rätt oförkränckt.

[Art. IV,37 IPO ← § 35 IPM]
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Slottet och Grefweskapet Falkenstein skal restitueras honom som thet medh rätte tilkommer.
Och hwadh rättigheet Grefwerne aff Raßborgh/ Leijonhufwudh kalladhe/ hafwa til Amptet
Bretzenheim/ ett Lähn aff Archiebispedömet Cöln/ såsom och til Frijherreskapet
[R]e[i]poltzkirck/ vppå Hundzryggen beläget/ then skal wara them medh alt hwadh ther til
hörer förbehållen.

[Art. IV,38 IPO ← § 35 IPM]
Huset Valdeck skal och sättias vthi possessionen vel quasi vthaff all rätt til Herskapet
Didinghausen och Byerne Nordernau/ Lechtenskeid/ Defeld och Nieder Schleidern/ effter
som thet them nutit hafwer Åhr 1624.

[Art. IV,39 IPO ← § 35 IPM]
Grefwe Jochim Ernest til Ottingen/ skal vthi alt bådhe Ande= och Werldzligit/ som hans
Fadher Grefwe Ludwich Eberhard för thetta besuttit hafwer/ restitueras.

[Art. IV,40 IPO ← § 35 IPM]
J lijka måtto skal och thet HohenLoiske huset igen lefwereras alt hwadh thet ifrån tagit är/
enkannerligen Herskapet Weikerßheim/ såsom och Clöstret Scheffersheim/ vthan all
inwändningh/ enkannerligen aff retentions rätten.

[Art. IV,41 IPO ← § 35 IPM]
Grefwe Fridrich Ludwich til Löwenstein och Wertheim skal vthi alle sine Grefwe= och
Herskaper/ som i thenne Krijgztijden sequestrerade, confiscerade och androm inrymbde
hafwa warit/ vthi Andelighit och Werldzligit insättias.

[Art. IV,42 IPO ← § 35 IPM]
Grefwe Ferdinand Carl til Löwenstein och Wertheim skal i alt thet/ som för hans framledne
skyldmän på Swärdzsijdhan/ Grefwe Jöran Ludwich/ och G. Johan Casimir sequestrerat,
confiscerat och androm inrymbt är/ vthi Andeligit och Werldzligit restitueras; Doch the godz
och rättigheter förbehåldne som F. Marca Christiana wälb. G. Jöran Ludwichz til Löwenstein
Dotter/ vppå Fäderne och Möderne tilkomma/ vthi hwilke hon skal fulkomligen insättias igen:
Sammaledes och G. Johan Casimirs til Löwenstein Änkia vthi alt thes Lijffgedinge och
Pantegodz/ medh thet förbehåll/ at om något ther aff kommer Grefwe Fridrich Ludwich til/ så
må thet anthen genom wenligh förlijkning/ eller tilbörligh rättegång process fulföllias.

[Art. IV,43 IPO ← § 35 IPM]
Huset Erbach/ och särdeles Grefwe Jöran Albrechts Arfwingar/ skole vthi Slottet Breubergh
och alle thes rättigheeter/ som them tilhopa medh Grefwen aff Löwenstein tilkomma/ bådhe til
besättningen och thes direction, sampt andre Civilia Jura insättias.

[Art. IV,44 IPO ← § 35 IPM]
Grefwens aff Brandenstein Änkia och Arfwingar/ skole sättias in igen vthi all thes godz och
rättigheeter/ som för Krigetz orsak skull them äre ifrån tagne.

[Art. IV,45 IPO ← § 35 IPM]
Baron Paul Kevenhüller tillijka medh sine Brodher= Söner/ Cantzellerens Leflers Arfwingar/
Marci Conradi à Rhelingen Barn och Arfwingar/ Såsom och Hieronymus à Rhelingen medh
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sin Hustru: Item Marcus Antonius à Rhelingen; Hwar och en aff thesse skole i alt thet som
them genom Confiscation ifråntagit är/ fullkomligen restitueras.

[Art. IV,46 IPO = § 36 IPM]
The Contracter, Bythen/ Fördragh/ Handskriffter och Skuldbreff/ som medh wåld eller
rädzla/ anthen Ständerne eller Vndersåterne olagligen äre afftwungne; Såsom i synnerheet ther
öfwer klagha/ Speier/ Weisenburgh til Rhen/ Landaw/ Reutlingen/ Heilbrun/ och andre;
Jämwäl och the Actioner som äre inlöste eller affståndne/ the skole alle wara vphäsne/ dödhe/
och så giorde til intet/ at ingen må hafwa macht/ någon ther öfwer til rätta fordra: Men om
någre Skyldenärer hafwa medh wåld eller rädzla aftwungit them som them länt hafwa/ at gifwa
sine handskriffter igen/ the skole alle restitueras, och Actionerne stå them ther öfwer frije och
yppne.

[Art. IV,47-48 IPO = § 37 (1) - (2) IPM]
Om någdn skuldh/ anthen vthaff köpenskap/ handel och wandel/ åhrlige inkompster eller
hwadh elliest hon må kallas/ wore vthaff then ena eller andra krigande deelen/ vthaff haat
emoot honom som förstreckt hafwer/ medh wåld afftwungen; Tå skal emoot skuldnärerne
som vthtryckeligen wåld och richtigh betalning wara skedd förebära/ och sådant tilbiudha sigh
at bewijsa/ ingen Executions Process anstelles/ medh mindre thesse Exceptioner, förmedels
sakens fullkomlige skärskådande/ äre först affdömde: Om Process ther öfwer anställas/ så skal
han innan tw åhr ifrån Friden blifwer affkunnat/ ändas/ widh straff tilgörande emoot the
mootsträfwighe skyldenärer/ at aldrigh mehr få tala ther på. Men the Processer som här til äre
emoot them therföre anstälte/ skole tillika medh förlijkningarne och lyfften/ som för
Creditorernes restitutions skull äre skedde/ vphäfwas och krafftlös göras: Doch the Penninge
Summor här vnder icke förståndne/ som vthi brinnande Kriget för androm/ til at förekomma
theras större fahrligheeter och skadhar/ vthaff en godh wilie och mening vthlagde äre.

[Art. IV,49 IPO = § 38 IPM]
The Domar som vthi Krigztijden om blott werldzlige saker allenast äre affsagde/ skole fuller/
medh mindre Processens willfarelse och defect är allom vppenbar/ eller och strax wijsas kan/
icke aldeles wara hålnde för inge: Doch skole the vthi theras wärkelighe effect, på thet som
dömbt är/ så länge vppehållas/ som Rättegångz Acterne (ther så är at endera deelen innan ett
halfft åhrs förlop/ begärar Revision) vthi behörligh rätt/ på ordinariè och extraordinariè sätt/
som i Rijket är brukeligit/ blifwa reviderade, och wäl och rätt öfwerwägade/ och alt så skole
samma dommar/ anthen bekräfftade eller rättade blifwa/ eller ther the på platt inge skääl sigh
stödia/ aldeles casserade warda.

[Art. IV,50 IPO = § 39 IPM]
Om och någre Regal eller privat Lähn icke wore ifrån Åhr 1624. [!] förnyade/ eller ther aff j
medler tijdh icke wore giord tienst/ så skal thet ingen lända til meen/ vthan tijdhen til at begära
Investituren, skal falla ifrån thet Fridhen bleff giord.

[Art. IV,51 IPO = § 40 IPM]
Sidst så skole och alle/ och hwar i synnerheet/ bådhe Krigz Officerere och Soldater/ så wäl
som Rådz= och Fridz betiente/ Werldzlige och Andelige/ aff hwadh Nampn eller Condition
the skattas må/ som then ena eller andre parten/ eller theras Bundzförwandter och adhærenter,
medh Pennan eller Swärdet tient hafwa/ ifrån then högste til then ringeste/ ifrån then ringeste
til then högste/ vthan all åthskilnat eller vndantagelse/ medh Hustrur/ Barn/ Arfwingar/
effterkommande/ tienare/ både til Personer och godz på bägge sijdher restitueras i then Stat, til
Lijff/ rychte/ Heder/ Samwete/ Frijheet/ Rätt och Privilegier, som the hafwa för thesse Krijgen
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åthnutit/ eller medh rätta hade åthniuta kunnat; Jcke skal heller theres Personer eller godz
något meen tilfoghas/ eller någhon Action eller anklagan åställas/ mycket mindre något straff
eller skada/ vnder hwadh Prætext thet tå skee kan/ påläggas. Och thetta alt skal hafwa sin
fullkomlighe effect, så wijdha the icke äre Keyserl. Maj. och huus Österrijkez Vasaller och
Vndersåther.

[Art. IV,52 IPO = § 41 IPM]
Men the som äre Keysarens och Huus Öösterrijkez Ärfftlighe Vndersåther och Vasaller,
måghe fuller niutha samma Amnestia til goda/ til theras Personer/ Lijff/ rychte och Hedher/
måge och hafwa en säker heemkomst i sitt förre Fädhernesland; Doch så/ at the sigh til sitt
Fäderneslandz/ Rijkzens och Landskapers Lagh billigt beqwäma.

[Art. IV,53 IPO ≙ § 42 IPM]
Men hwadh theras godz widhkommer/ om the them förr än the gofwe sigh til Cronan Swerige
eller Franckrijke/ genom Confiscation eller annat sätt mist hafwa/ Ehuruwäl the Swenske
Plenipotentiarij, länge och hårdt stode ther på/ at Godzen them och måtte restitueras: Doch
lijkwäl/ effter som H. Keys. Maj. här vthi aff androm intet föreskrifwas/ och saken för the
Keyserskas inständighe mootsäyelse annorlunda icke hafwer kunnat affhandlas/ icke syntes
eller Rijkzens Ständer Rijket gagneligit/ fördenskul kriget continuera och fortsättia/ så skole
the ther medh wara förlorade/ och vnder them/ som them nu besittia/ förblifwa.

[Art. IV,54 IPO ≙ § 43 IPM]
Men the godz/ som them sedhan therföre ifråntagne äre/ at the hafwa fördt Wapnen för
Swerige eller Franckrijke/ emoot Keysaren och thet Österrijkiske huset/ skole the få igen/
sådane som the nu äre/ doch vthan betalningh för bekostnaden/ och then nytta som ther aff är
tagen/ eller något skadheständ.

[Art. IV,55 IPO = § 44 IPM]
J thet öffrige så skal i Behmen/ och alle andre Keysarens Arffländer Lagh och rätt/ äwen så wäl
för the Vndersåther och Creditorer, som äre aff then Außburgiske Confessionen och theres
Arfwingar/ för theras privat prætensioner, om the några hafwa/ och therföre Rätten sökia och
then fulföllia/ som för the Catholiske/ vthan någhon respect eller anseende administrerat och
skepat warda.

[Art. IV,56 IPO = § 45 IPM]
Doch skole ifrån thenne Almenne restitution vndantaghne wara/ the tingh som intet igenfåås/
eller igen gifuas kunna; Såsom löösöre/ the som en hafwer giordt sigh til nytta/ the som genom
krigande parternes authoritet äre förwände/ Item, så wäl omkulslagne/ som til andra bruuk,
för gemena säkerheetz skul anwände Byggningar/ publique eller private, Andelige eller
Werldzlige/ såsom och publik eller privat nedsatt godz/ thet som för Fiendskapz skul är
confiscerat, laghligen såldt/ frijwilligen bortskänckt.

[Art. IV,57 IPO = § 46 IPM]
Och aldenstund then Gulichiske Successions saken/ ibland them som äre interesserade, kan en
gångh vpwäckia/ om hon icke förekommes/ stort buller vthi Rijket; Hwarföre är belefwat/ at
och hon/ så snart Fredhen är fulkompnadt/ skal medh ordentligh process in för H. Keyserl.
Maj. eller genom wenligh förlijkning/ eller på annat laghligit sätt/ vthan drögzmåhl slijtas.
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V.

[Art. V IPO ← § 47 IPM]
Effter som och Gravamina eller beswären/ som emellan bägge Religions Churfurstar/ Furstar
och Ständer i Rom. Rijket hafwa warit/ hafwa til en stoor deel gifwit orsaak och tilfälle til
närwarande Krigh/ Ty är om them så förlijkt och fördraget/ såsom föllier:

[Art. V,1 IPO ← § 47 IPM]
1. Then transaction eller föreeningh/ som Åhr 1552. ingickz i Passaw/ och ther på fölliande
Religions Fridh Åhr 1555. såsom han åhr 1556. vthi Außburgh/ och sedhan vthi åthskillige
Rom. Rijkes Almenne Rijkzdagar bekräfftat bleff/ skal vthi alle sine Capitler/ som the medh
enhällelig Keysarens/ Churfursternes/ Fursternes och Stendernes aff bägge Religionen
samtyckie äre fattade och slutne/ god och gill hållin/ och vthan all arge list oförkränckt achtat
warda.
Men hwadh i henne transaction, om någre twistige vti thenne Artikler/ effter gemene Parternes
behagh stadgadt är/ thet skal för en ewigh bemelte Fridzförklaring/ så wäl i dommar som
annorstädz observerat och hållit blifwa/ til theß genom Gudz nådh/ man kan om sielfwe
Religionen komma öfwer eens. Intet achtandes ens eller annans/ Andeligz eller Werdzligz/
vthi Rijket eller ther vth om/ enär thet kan skedt wara/ inwände mootsäyelse och protestation,
hwilke alle fåfänge och för intet i krafft aff thetta förklaras.
Men i alle öfrige/ skal emellan bägge Religions Chur= Furstar och Ständer/ sampt och
synnerlighen/ wara en rätt och mutuel lijkheet/ så wijda hon Regementz formen, Rijksens
Stadgar och närwarande föreeningh lijkformingh är/ så at hwadh för then ena parten rätt är/
thet skal och rätt wara för then andra/ alt wåld/ och wåldsamligh gärning/ såsom elliest/ altså
och här/ emellan bägge Parterne i Ewigheet förbudhen.

[Art. V,2 IPO ← § 47 IPM]
2. Terminus à quo, eller begynnelsen til Restitutionen vthi Kyrkesakerne/ och hwadh vthi the
Werldzlige/ i anseende aff thesse är förandrat/ skal wara then 1. Januarij Åhr 1624. The
restitueras förthenskul alle Chur= Furstar och Ständer aff bägge Religionen, thet Frije Rijkz
Ridderskapet här vnder begripit/ såsom och alle immediat Communiteter och Byar
fulkomligen och owilkorligen; Och skole ther emoot alle Dommar/ Decreter, fördragh/
accorder, anthen widh öfwergiffningar eller andra/ så och executioner, som i sådant fall i
medhler tijdh kunne wara fälte/ affkunnadhe och instichtadhe/ casserade och vphäfne wara/
och alt i then Stat insatt igen/ som thet på förbemelte Åhr och Dagh warit hafwer.

[Art. V,3 IPO ← § 47 IPM]
Städerne Außburg/ Dunckelspiel/ Biberach och Rawensburg skole behålla the godz/
Rättigheeter och Religions öfningar/ som the på bemelte åhr och dagh hafft hafwa; Men på
Rådz dignitetz och andre publique Embeters wägnar/ skal wara emellan bägge Religions
Consorter en lijkheet och lijka taal.

[Art. V,4 IPO ← § 47 IPM]
J synnerheet skal i Außburg wara siw Rådherrar aff thet Secrete Rådet/ walde aff Ädle
Slächter/ vthaff them tages twenne til Stadzsens Præsidenter, som gemeenligen kallas
Stattpfleger/ then ena skal wara Catholisk/ then andre aff Außburgiske Confessionen: vthaff
the andre Fäm/ Tree then Catholiske/ och twå then Außburgiske confessionen tilgedaen. The
andre Rådz Personer/ som kallas thet mindre Rådet/ såsom och Syndici, Assessores vthi Stadz
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rätten/ och andre officiales, skole wara lijka månge aff bägge Religionerne. Räntemästerne
skole wara tree/ twå vthaff en/ och then tridie aff annan Religion, sålunda Nembl. at första
åhret skole twenne wara Catholiske/ och en aff Außburgiske Confession; Och thet andra
Åhret twenne aff Außburgiske Confession, och then Tridie Catholisk/ och så alt bort åth
hwart åhr omwäxlat.

[Art. V,5 IPO ← § 47 IPM]
Tygmestare skole i lijka måtto wara Tree/ medh samma Åhrlige omwäxlingh. Thet samma skal
och medh them som omsorgh för Contributionen, proviantet, Bygningerne och andre
Embethen draga/ hållit warda; Salunda/ at om på thet ena Åhret twenne Embeten (Såsom
Ränterietz/ proviantz eller Byggningz Embete) wore hoos twenne Catholiske och en aff
Außburgiske Confessionen, skulle på samma Åhr twenne andre Embeten (Såsom Artollerietz
och Contributionens föreständning) twenne aff Außburgiske Confession och en Catholisk
betroos/ och fölliande Åhret skulle twenne Catholiske/ twenne aff Außburgiske Confessionen,
och en Catholisk/ en Außburgiske Confessions ställe beträdha.

[Art. V,6 IPO ← § 47 IPM]
The Embeten som en allena plägha betroos/ skole effter sakens qualitet, anthen på ett eller flere
Åhr/ emellan the Catholiske och Außburgiske Confessions Borgare omwäxlas/ på samma sätt/
som om the Embeten/ the ther Tree Personer befallas/ nu sagdt är.

[Art. V,7 IPO ← § 47 IPM]
Men Kyrckiornes och Scholarnes föreståndningar skal hwardera parten för sigh frij behålla. Så
skole och the Catholiske/ som nu widh thenne tijdhen/ tå Friden slutes/ Rådz eller andre
Embeten beklädhe/ och öfwer thetta föreente taal äre/ fuller behålla sin förre respect och
inkomster; Men så skole the anthen hålla sigh hemma/ in til theß theras rum genom döden eller
tienstens affseyelse blifwa ledige/ eller och om the i rådet komma willia/ skole the ingen
stämma eller röst hafwa.

[Art. V,8 IPO ← § 47 IPM]
Doch skal ingen thera parten sine Religions förwanters macht/ til at förtryckia then andre
mißbruka/ eller vnderstå sigh at göra ett större taal/ directè eller indirectè, vppå
Præsidenternes, Rådherrernes eller andre publique Embetens digniteter, vthan hwar eller enär
sådant på hwariehanda tijdh eller sätt sökt warder/ skal thet wara ogilt. Hwarföre skal icke
allenast thenne Förordningh åhrligen/ när thet handlas om nyia Rådherrar eller andre
officianter, som skole sättias i the framledne dödas ställe/ allmenneligen föreläsas; Vtan och
then Catholiske Præsidentens, eller the Twå=Mäns/ the Secrete eller andre Rådherrars
Embeters/ Syndicorum, dommmare eller andre Catholiske officianters waal/ skal både nu och
här efter blifua hos the Catholiske; Och then Außburgiske Confessionen tilgedaenes waal/
hoos them sielfwa; Så at när en Catholisk döör/ tå skal i hans ställe en annan Catholisk/ men
när en aff then Außburgiske Confessionen döör/ en aff samma Confession i hans rum sättias.

[Art. V,9 IPO ← § 47 IPM]
Men så skal rösternes pluralitet, vthi the saker som Religionen directè eller indirectè angå/
ingalunda ansees: Jcke heller må hon mehr then Außburgiske Confessions Borghare/ som ther
boendes äre/ än Chur= Fursterne och Stenderne i thet Rom. Rijket/ som äre aff samma
Außburgiske Confession, præjudicera. Och ther så hände/ at the Catholiske Rösternes
pluralitet, vthi thesse eller andre ährender/ til the Außburgiskes Confessionens meen
mißbrukade/ tå skal i krafft aff thetta Fördrag wara fritt och förbehållet/ at göra en omwäxling
medh then Fämte Secrete Rådherren/ såsom och skaffa andra laglige medel här til.
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[Art. V,10 IPO ← § 47 IPM]
J thet öfrige så skal Religions Fridhen/ Item, Keyser Carlz Förordningh om Magistratens waal/
såsom och the Fördragh/ som skedde Åhr 1584. och 1591. (så wijda the thenne Förordning
directè eller indirectè icke löpa emot) vthi alla stycken wara gode och oförkränckte.

[Art. V,11 IPO ← § 47 IPM]
Vthi Dunckelspüel/ Biberach och Rawensburgh skole wara twenne Borgmestare/ En
Catholisk/ och then andra aff then Außburgiske Confessionen; fyra aff thet Secretè Rådet/
lijka månge aff bägge Religionen. Samma lijkheet/ skal och achtas widh Rådet/ Stadzrätten/
SkattCammaren/ och andra Embeten/ digniteter och publique tienster. Belangande
Præsidentskapet/ Syndicaten, Rådz= och Rätz Secreterere, såsom och andre slijka tienster/
som allenast en Person betroos/ så skal ther vthi alt framgeent omwäxlingh skee/ så at när en
Catholisk döör/ skal altijdh en aff then Außburgiske Confessionen hans ställe beträda/ och
twärt om igen. Hwad waalet och rösternes pluralitet, såsom och Kyrkiornes och Scholarnes
föreståndning/ Item, thenne Förordningz åhrlige förkunning widhkommer/ så skal ther vthi
thetsamma/ såsom om Außburgh sagdt är/ observerat och hållit warda.

[Art. V,12 IPO ← § 47 IPM]
Belangande Staden Donawert/ om så i nästkommande almenne Rijkzdagh/ aff Rijkzens
Ständer godt finnes/ at han skal i sin förre frijheet restitueras, tå skal han må niuta samma rätt/
vthi Andelighit och Werldzligit/ som andre frije Rijkzens Städher i krafft aff thetta Fördragh
niuta/ doch andras rättigheeter som wederbör/ så wijdha thenne Stadhen angår/ förbehåldne.

[Art. V,13 IPO ← § 47 IPM]
Doch skal Terminen af åhr 1624. intet præjudiz eller meen them tilfogha/ som vthaff Amnestiæ
Articlen eller elliest restitueras böre.

[Art. V,14 IPO ← § 47 IPM]
3. Hwad the Immediat Kyrkiegodz anlangar/ antingen the äre Archiebiskopzdömen/
Biskopzdömen/ Prælaturer, Abbedier/ Balivier, Prosterier, Commender, eller frije Werldzlighe
Stiffter/ eller andra/ tillijka medh thes inkomster/ Pensioner, och hwadh nampn the eliest
hafwa kunna/ the ware sigh i Städherne eller på Landet belägne; Om the Catholiske eller
Außburgiske Confess. Ständer/ them then förste Januarij, Åhr 1624. hafwe besutit och
innehafft/ Så skole the Religions förwandter/ som på samma tijdh/ vthi thes wärckelighe
Possession warit hafwa/ them alla och hwart i synnerheet/ intet vndantaghandes/ rolighen och
obehindrade/ niuta och besittia/ in til thes man om Religions twisterne/ genom Gudz nådh/
kan blifwa eenigh. Och skal ingenthera parten hafwa macht/ anten i eller vthom Rätten/ then
andre beswär göra/ myckit mindre någhot buller eller hinder tilfogha: Men ther så wore/ som
doch Gudh förbiude/ man om Religions strijdherne icke kunne wänlighen komma öfwer eens/
så skal icke theste mindre thenne Förlijkning wara ewigh/ och Fridhen alltijdh blifwa
ståndande warachtigh.

[Art. V,15 IPO ← § 47 IPM]
Om för then skull en Catholisk Archiebiskop/ Biskop/ Prælat, eller en then Außburgiske
Confessionen tilgedaen/ waald och fordrat til Archiebiskop/ Biskop/ Prælat, ensam eller
tillijka medh Capitelßmennen/ alle eller någre/ Eller och andre Andelige här effter bytte
Religionen, the skole strax hafwa förlorat sin rätt/ doch theras heder och rychte oförkränckt/
och skole vthan drögzmål och vthflychter theras inkomster och vnderhåld affstå; Och stånde
Capitlet/ eller then thet medh rätta tilkommer/ fritt/ en annan Person samma Religion
tilgedaen/ som thet beneficium i krafft aff thetta Fördragh hafwa bör/ wällia och fordra/ doch
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effterlåtande Archiebispen/ Biskopen/ Prælaten som affwijker/ the inkomster och vnderhåld/
som han i medhler tijd nutit och förtärdt hafwer.
Hwarföre om Ständerne/ the ware sigh Catholiske/ eller aff then Außburgiske Confessionen,
hade ifrån then 1. Januarij Åhr 1624. genom domb/ eller theß föruthan gått qwitt sine
immediat Archiebiskopzdömer/ Biskopzdömer/ beneficier eller Præbender, eller wore på
hwariehanda sätt drefne ther vth/ tå skole the i krafft aff thetta strax både i Andeligit och
Werldzligit/ alle förandringar ther medh vphäfne/ restitueras. Så at hwadh för immediat
Kyrckegodz/ then 1. Jan. Åhr 1624. aff en Catholisk Förman regerades/ skole få ett Catholiskt
Hufwudh igen: Och twärt om/ hwadh the Außburgiske Confession tilgedane på samma åhr
och dagh innehade/ thet skole the och här effter behålla; Doch efftergifwandes the inkomster/
skadhar och bekostningar/ som i medler tijdh kunne tagne och giorde wara/ och then ena
parten emoot then andra måtte hafwa at prætendera.

[Art. V,16 IPO ← § 47 IPM]
4. Vthi alle Archiebispedömen/ Biskopzdömen och andre Immediat fundationer/ skal rätten til
at wälia och fordra/ effter hwart och ett rums sedhwana och gamble Stadgar/ blifwa
oförkränckt/ så wijdha han Rijkzens Constitutioner, thet Passaviske Fördraget/ Religions
Fridhen och enkannerligen thenne förklaring och förlijkning lijkformigh är; Och hwadh angår
the Archiebispedömen och Biskopzdömen som blifwa wid them af then Außburgiske
Confessionen, the skole intet i sigh hafwa som then Confessionen löper emoot; J lijka måtto
skal icke heller vthi the Biskopzdömen och Församblingar/ som både the aff then Catholiske/
och the aff then Außburgiske Confessionen lijka rätt vthi hafwa/ något nytt til theres gamble
Stadgar tilblandes/ som the Catholiskes eller Außburgiskes Confessions samwete eller saak på
någon deel skadha/ och theras rätt förminska kan.

[Art. V,17 IPO ← § 47 IPM]
Och the som postulerade eller walde blifwa/ skole vthi theras Capitulationer vthlofwa/ sigh
ingalunda the antagne Andelige Furstendo§§mer/ wärdigheeter och kall willia arffteligen
besittia/ eller så laga/ at the arfftelige blifwa måghe; Vthan hwart och ett Capitel/ och them
sådant tillijka medh Capitlet elliest tilkommer/ skal både hafwa sitt frije waal och fordran/ som
jämwäl när Säthet vacerar få frij administration och öfningh vppå all Biskopzligh rätt: Och skal
man läggia sigh winningh ther om/ at the som äre aff Adel och blifwa medh Academiske grader
och Titler begåfwade/ såsom och andre beqwäme Personer/ ther thet icke löper emoot
instichtningen/ icke må vthslutas/ vthan mehr ther vthi conserveras och befordras.

[Art. V,18 IPO ← § 47 IPM]
5. Ther som H. Keyserl. Maj. hafwer hafft Ius primariarum precum, eller rätt til at præsentera
någon til något Andeligit kall eller præbende, ther skal han och samma rätt här effter behålla/
allenast at när någon aff then Außburgiske Confessionen vthi samma Religions Biskopzdömen
affgåår/ tå en annan som är aff then Außburgiske Confession, och efter Stadgarne och
observantzen ther til tiänligh/ må samma kall eller præbende bekomma; Men vthi the
Biskopzdömen och andre immediat Orter/ som bägge Religionerna äre/ må then som
præsenterat blifwer/ icke komma til kallet eller præbendet, medh mindre han är aff samma
Religionen, som hans antecessor för honom warit hafwer.

[Art. V,19 IPO ← § 47 IPM]
Om någhot aff någrom/ på hwariehanda tijdh eller sätt kunde prætenderas, vnder Annaters,
Iurium Pallij, Confirmationers, mensium Papalium och slijke rättigheeters och förbehåldz
Nampn/ vthi then Außburgiske Confessions Ständers immediat Kyrckegodz/ thet skal wara
krafftlöst/ och aff Werldzligh Öfwerheet ther til ingen execution blifwa meddelt.
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[Art. V,20 IPO ← § 47 IPM]
Men vthi the immediat Capitel/ som bägge Religions Capitulares och Caniker i krafft aff
bemelte termin medh wist taal på bådhe sijdhor tillåtas/ och menses Papales på then tijden
hafwa warit i bruuk/ skole the än wijdare/ om the Capitulares och Caniker som affgå wore
vthaff the Catholiskes föresatte wisse taal/ förblifwa/ och på sådan händelse ställas i wärcket/
allenast at Påwens provision immediatè ifrån Rom. Capitlen i rättan tijdh insinueras.

[Art. V,21 IPO ← § 47 IPM]
6. The som aff then Außburgiske Confessionen blifwa walde och postulerade til
Archiebiskopar/ Biskopar och Prælater, skole aff H. Keyerl. Maj. / sedan som the innan thet
Åhr som the wällias och fordras/ hafwa giordt sin lofwen/ och aflagdt then Eedh som man
plägar göra för Regal Lähn/ vthan någon mootseyelse insatte warda/ och skole the öfwer then
ordinarie Tax Summan ännu halfparten så mycket ther til för beläningen gifwa.
The samma/ eller när Säthet är vacant Capitlen/ och the som tillijka medh them hafwa
administrationen ther aff/ skola och medh sedwanlighe Breff/ så wäl til Almenne/ som
particular Deputations, Visitations, Revisions och andre Rijkz Conventer kallas/ och ther vthi
hafwa sine Stämmer/ äwen som hwart Stånd för Religionsstrijdhen/ then Rättigheeten hafft
hafwer. Men hwilke och huru månge Personer til sådane Möthen sändas skole/ ther om stånde
Bisperne medh Capitlen och Conventz=Bröderne fritt at förordna.

[Art. V,22 IPO ← § 47 IPM]
Om the Andelige Furstars Titlar vthaff then Außburgiske Confessionen är så föraffskedat/ at
the/ doch vthan theras Statz och wärdetz præjuditz, måge tituleras/ walde eller postulerade til
Archiebiskop/ Biskop/ Abbat, Provest, Men tage sine Säthen vppå then twärbäncken/ som är
mitt emellan the Andelighe och Werldzlige/ och hoos them på sijdan må vthi alle tree Rijkz
Collegiernes Möthe sittia Directoren aff thet Mentziske Cancellijet/ såsom then ther på
Archiebiskopens wägner hafwer General direction öfwer Rijkzdagz Acterne, och effter honom
thet Furstlighe Collegij directorer; Och thet samma skal observeras vthi Fursternes Rådh/ när
the Collegialiter äre församblade/ doch vthaff bem. Collegij Acters directorer allena.

[Art. V,23 IPO ← § 47 IPM]
7. Så månge Capitulares och Caniker som then 1. Ianuar. 1624. någonstädz/ anthen aff then
Außburgiske Confession, eller aff then Catholiske hafwe warit/ så månge skole the och vthaff
bägge Religioner altijdh wara/ och må inge andre komma vthi the framledhnes ställe/ än the
som äre aff samma Religion. Men om någonstädz nu flere Catholiske eller Außburgiske
ConfessionsCapitulares eller Caniker sutte wijdh lägenheet/ än som the wore Åhr 1624. så
skole the fuller/ som öfwer talat äre/ behålla sine kall och præbender, så länge the lefwa; Men
när the döö/ skole the aff then Außburgiske Confessionen så lenge succedera the Catholiske/
och åther the Catholiske succedera thesse igen/ in til thes bägge Religions Capitularernes och
Canikernes taal blifwer vpfylt/ och så stort som thet war Åhr 1624.
Vthi the Biskopzdömen ther bägge Religionerne äre/ skal Religions öfningen så restitueras och
blifwa som hon ther Åhr 1624. vppenbarligen antagen och tilstadd war: Och skal ingom
öffuanbemeltom/ anthen vthi wälliande eller præsenterande, eller elliest/ någhon skadha
tilfogas.

[Art. V,24 IPO ← § 47 IPM]
8. The Archiebiskopzdömen/ Biskopzdömen och andre fundationes och Kyrckiegodz/
immediat eller mediat, som til H. K. Maj. och Sweriges Rijkes satisfaction, eller til thes
B[u]ndzförwanters/ wenners och interessenters wederlagh och skadheståndh äre gångne/ the
skole widh theres particular förlijkninger/ som här effter föllia/ aldeles förblifwa/ Men vthi alt
thet som ther vthi icke kan författas/ och ibland annat hwadh then 16. §. Stiffts Rättigheeten/
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här vnder vthtryckt/ anlanger/ the skole Rijkz Stadgarne och thetta Fördraget vnderkastade
wara.

[Art. V,25 IPO ← § 47 IPM]
9. Hwadh hälst för Closter/ Collegier, Ballivier, Commender, Kyrckior/ fundationer, Scholar/
Hospitaler och andre mediat Kyrckegodz/ så och theras Jnkompster och Rättigheeter/ ehwad
nampn the hafwa kunna/ som then Außburgiske Confessions Chur= Furstar och Ständer
hafwa then 1. Januarij 1624. besuttit och innehafft/ then samma skole the alle ock hwar i
synnerheet/ anthen the hafwa them altijdh behållit/ eller the äre igengifne/ eller måste i krafft
af thenne transactionen än igen gifwas/ niuta och besittia/ in til thes Religions twisterne genom
en Almenn pacternes wenligh förlijkning kunna slijtas; Oachtandes alle exceptioner, anthen the
förr eller effter thet Passawiske Fördraget eller ReligonsFridhen skulle heetas wara
reformerade och intaghne/ eller at the icke skole wara vthaff eller vthi then Außburgiske
Confessions Stenders Land/ eller at the äre vndantagne/ eller andre Ständer Jure
suffraganeatus, Diaconatus, eller på något annat sätt förbundne:
Thetta allena skal wara thet enaste och rättaste thenne transactions och restitutions fundament,
som i sådant fall skal tagas i acht/ Nembl. at the then 1. Januarij 1624. hafwa suttit vthi
possessionen: Och måghe aldeles inge Jnwändningar gälla/ som aff then indragne på någre
Orter Interims öfning/ eller förre och senare giorde affskedher/ Almenne eller särdeles
förlijkninger/ eller rörde träthor/ eller slijtne saker/ eller och decreter, mandater, rescripter,
paritorier, reverser, hängiande trätor/ eller vthaff hwariehanda andre prætexter och skääl
kunne tagas.
Hwar som hälst förthenskul något aff thesse öffuanbemelte Godz eller Jnkompster/ och
hwadh til them lydt hafwer/ är then Außburgiske Confessions Stender/ på hwadh sätt eller
prætext thet tå kan händt wara/ anthen medh domb eller vthan domb/ ifrån then tijdhen
vndangångit eller affhändt/ thet skal vthan all drögzmåhl och åthskilnadt (och ther ibland
enkannerligen förståndet the Closter/ fundationer och Kyrckegodz/ sampt och synnerligen/
som Fursten af Würtenbergh Åhr 1624. hafwer besuttit) medh thes tilhörige Jnkompster och
tilökninger/ ehwarest the tå kunna liggia/ tillijka medh theras ifrånryckte Documenter och
bewijs/ vthi then förre Stat aldeles restitueras; Jcke heller måge the aff then Außburgiske
Confess. här effter vthi sin wälfångne eller igenwärffuade egendom på något sätt turberas,
vthan ware ifrån all förföllielse/ medh rätt eller gerningh/ altijdh städze trygge och säkre/ in til
thes Religions twisterne kunne blifwa bijlagdhe.

[Art. V,26 IPO ← § 47 IPM]
Sammaledes alle the Closter/ fundationer och mediat Sodalitia, som the Catholiske then 1.
Janua. 1624. werckligen hafwa besuttit/ skole the i lijka måtto måge besittia/ ehuruwäl the vthi
then Außburgiske Confessions Stenders Land och Lähn kunne wara belägne. Doch måge the
icke vthi någon annan Religios Orden/ än thens reguler the först äre insticktade vthi/ förbytas/
medh mindre hon aldeles wore vthgången. Ty tå stånde then Catholiske Magistraten fridt nya
Religioser, vthaff någhon annan Orden/ som vthi Tyßland/ för än Religions strijdhen ther
vpkom/ hafwer brukeligh warit/ i thes ställe förordna.
Men vthi hwilka fundationer, Collegial Församlinger/ Closter och mediat Hospitaler, the
Catholiske och the aff then Außburgiske Confess. hafwa vnder en annan tilsammans lefwat/ så
skole the och här effter tilsammans lefwa/ äwen så månge aff taalet/ som the ther funnes den 1.
Januarij 1624; Och skal samma Almenne Religions öfningh på hwar Orth förblifwa/ som hon
på offtabemelte Dagh och Åhr hafwer brukeligh warit/ vthan then ena eller andra deelens
förhindring.
Ther til medh/ i hwilke mediat fundationer H. Keys. Maj. Åhr 1624. then 1. Januarij hafwer
hafft rätt at någon præsentera til kall eller præbender, ther må han och här effter samma rätt
hafwa/ effter thet sätt som tilförne hoos immediat godzen är vthtryckt. Äwen thet samma skal
här och achtas om Mensibus Papalibus, som här öfwan til i then fämmte §. förordnat är.



Aus: Die Westfälischen Friedensverträge vom 24. Oktober 1648. Texte und Übersetzungen. (Acta Pacis Westphalicae.
Supplementa electronica, 1) (Publiziert im Internet) 2004.
– Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)

Copyright Aschendorff/Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V. h

19

Archiebisperne och the som elliest then räten hafwa måge och så vthgifwa beneficia mensium
extraordinariorum.
Om och then Außburgiske Confessionen tilgedaene på samma Åhr och Dagh hafwa hafft/ vthi
slijke mediat Kyrkegodz/ som the Catholiske wärckligen/ antingen aldeles eller endeels
besittia/ macht til at præsentera, visitera, vpsichtiga/ bekräffta/ rätta/ Item beskyddz/ ypningz/
gästningz/ tienstz och arbetes rättigheet/ Item om the hafwa ther vppehållit Prester eller
Prowester/ tå skal samma rätt wara them frij [o]ch förbehållen.
Och vm waalen icke på rättan tijdh och sätt skee/ tå skole præbenderne, som ypne stå/ skifftas
och gifwas the Religions Personer/ som then afgångne war vthaf/ til hwilke the effter
ordningen medh rätta höra/ allenast at här igenom vthi slijke Mediat Kyrkiegodz icke något
skeer then Catholiske religions instichning förnär/ och then Catholiske Andelige Öfwerheten
behåller sin rätt/ som hon effter Ordens stadga öfwer thes Religiosos hafwa bör/ oförkränckt.
Hwilkom och/ om än waalen och the vacerande præbendernes vthdeelningh icke på rättan
tijdh skedde/ theras tilfallne rätt skal wara förbehållen.
Hwadh Rijkz förpantningar widhkommer/ aldenstund vthi then Keys. capitulationen finnes
wara förordnadt; At then vthwalde Rom. Keysaren skal sådana förpantningar/ Chur=
Furstarne och the andre Immediat Ständerne confirmera, och them widh theras rolige
possession, förswara och handhafwa: Så är belefwat/ at thenne Förordningen/ skal in til thes
medh Chur= Försternes/ och Ständernes samtycke annorlunda blifwer stadgat/ achtat och
hållen warda; Och alt therföre skal Stadhen Lindaw/ såsom och Wäsenburgh vthi Nordgau få
igen sitt Capital och Rijkz förpantningerne/ som them äre ifrån tagne/ strax och fullkomligen
igen gifwas.

[Art. V,27 IPO ← § 47 IPM]
Men the Godz som Rijkzens Ständer sin emellan aff vhrminnes tijdh förpantat hafwa/ kan man
på intet annat sätt få lösa igen/ medh mindre egandens Exceptioner och sakens egenskaper
noga förhöras:
At om sådane Godz vthi thetta warande krij[g]het/ eller vthan någon föregående wettskap vthi
saken/ eller Capitalet obetalt/ wore aff någon intagne/ tå skole the strax tillijka medh
Documenter och skääl the förre äghanden igen gifwas. Och om dommen effterlåter lößn/ och
wore gången in rem judicatam, och restitutionen wore fölgd på Capitalens affbetalning/ tå skal
fuller then rätta ägande Herren hafwa macht/ vthi sådane återkomne förpantade Land/ sin
Religions öffning allmennelighen at inrätta; Men så måste Jnbyggiarne eller Vndersåtare icke
twingas til at flyttia/ eller then Religionen, som the vnder then förre thesse förpantadhe
Länders ägare hafft hafwa/ öfwergifwa: Vthan om theras religions vppenbarlige öffning måge
the sigh medh theras rätta Herre/ som them inlöst hafwer/ förlijka.

[Art. V,28 IPO ← § 47 IPM]
10. Thet Frije och immediat Rijkz Ridderskapet/ och alle thes Leeder sampt och synnerligen/
tillika medh theres Vndersåter/ sampt Lähn och Arfwegodz/ medh mindre the til äwentyrs
vthi somblige Orter på sine godz/ Landz eller huus wägner/ finnas wara andra Stender
vndergifne/ skole i krafft aff Religions Friden och thenne Föreening/ i the rättigheeter som
angå Religionen, och i the beneficier som ther aff flyta/ samma rätt hafwa/ som öffuanbemelte
Chur= Furstar och Stender hafwa/ och ther vthinnan skole the ingalunda/ vnder hwadh
prætext thet skee må/ förhindras eller turberas; Och the som turberade äre/ skole alle aldeles i
sitt förre lagh restitueras.

[Art. V,29 IPO ← § 47 IPM]
11. Frije Rijkz Städerne/ såsom the alle och hwar i synnerheet vnder Rijkz Stenders Nampn/
icke allenast vthi Religions friden och thenne thes declaration, vthan och elliest allestädz
otwifwelachtigt begripes; Altså och vthaff theras taal thesse/ vthi hwilke allenast en Religion
Åhr 1624. war i bruk/ skole både til reformations rätten/ som jämwäl andra Religionen
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angående saker/ hafwa vthi sine Länder och på theras Vndersåters wägnar/ icke mindre än
inom murarna och Förstädarne/ lijka rätt/ som the andra höghre Rijkz Ständerne hafwa/ Så at
hwadh om them i gemeen förordnat och förlijkt är/ thet skal och wara sagd och förståndit om
thesse. Intet achtandes/ at någre Catholiske Borgare/ vthi the Städer/ som ingen annan
Gudztienst än then Außburgiske Confess. vthaff Magistraten och Borgerskapet/ effter hwars
och ens seedh och Stadger Åhr 1624. hafwer warit införd vthi/ sig vppehålla/ eller och at then
Catholiske Religionens öfning florerar i någre Capitel/ CollegialFörsamblingar/ Closter och
Conventer der/ belägne som äre Rijket mediat eller immediat vndergiffne/ och skole i then
Stat, som war then 1. Januar. 1624. här effter och medh Clericiet, som innan bemelte termin
icke är införd/ och the Catholiske Borgare som på denne tijden ther äre/ bådhe activè och
passivè, aldeles förblifwa.
Men för all ting the Rijkz Städer som anten en eller bägge Religionerne tilgedaene/ och ibland
thesse senare enkannerligen Außburgh/ såsom och Dunkelspüel/ Biberach/ Rawensburgh och
Kauffbawren/ som ifrån Åhr 1624. för Religionen eller Kyrkegodzens skul/ the ware sigh för
eller effter thet Passawiske Fördraget/ eller ther på fölliande Religions Fridhen/ intagne och
reformerade, eller elliest för Religionens skul vthi Politicis, på hwadh sätt thet tå må wara
skedt/ anthen medh domb/ eller thes förvthan beswärade/ skol måge i then Stat igen/ som the
then 1. Jan. 1624. vthi Andelige och Werldzlige måtto wore/ icke mindre än andra högre Rijkz
Ständer/ fulkomligen insättias. Och i then samma skole the/ vthan någon wijdare turbation,
lijka som the ther/ wijd samma tijden/ ännu them hadhe besuttit/ eller vch i medhler tijdh sin
possession igen fått/ in til thes Religionerne kunne wenlighen föreenas/ förblifwa. Och må
ingendera parten hafwa macht then andra ifrån sin Religions öffningh/ eller Församblingens
bruuk och Ceremonier at drifwa/ vthan Borgarne skole fredhligen och stilla boo tilsamman/
och hafwa sin frije Religions och godas bruk på alle sijdor/ vphäfwandes alle Exceptioner på
thet som kan wara dömbdt/ förlijkt/ i rätten anhängigt/ och mera som i then 2. och 9. §. §. äre
vpräknadhe. Doch the ting förbehåldne/ som i the Politiske sakerne om Außburgh/
Dünckelspüel/ Biberach och Rawensburgh i bemelte 2. §. förordnade äre.

[Art. V,30 IPO ← § 47 IPM]
12. Sedhan belangande the Grefwar/ Frijherrer/ Adelßmän/ Vasaller, Städer/ fundationer,
Closter/ Commender och vndersåtere/ som Rijkz Immediat Stenderne/ anthen Andelighe eller
Werldzlige/ ähre vndergiffne: Så emädan sådane Immediat Stender/ som hafwa Jus territorij
och Superioritatis, hafwa och så/ effter thet algemene bruk/ som här til hafwer warit öfwer
heela Rijket/ hafft rätt och macht til at reformera Religions öfningen/ och hafwer aff lång tijdh
reeda vthi Religions Fridhen warit sådane Ständers Vndersåter effterlåtit/ om the hafwa en
annan Religion, än Landsens Herre hafwer/ at boflyttia tädan; Ther til medh så hafwer och til
at erhålla större Enigheet ibland Stenderne warit förbudit/ thet ingen skulle ens annars
Vndersåter locka til sin Religion, och förthenskull taga them i hägn eller förswar/ eller på något
annat sätt patrocinera them. Hwarföre ähr beslutit/ at thet samma skal och här effter aff bägge
Religions Stenderne blifwa tagit i acht/ och at intet immediat, Stånd bör thes rätt som thet på
Landetz och Öfwerhetz wäghnar vthi Religions sakerne hafwer/ betagas.

[Art. V,31 IPO ← § 47 IPM]
Doch thetta alt oachtat/ så måge the Catholiske Stenders Landsåter/ Lähndragere och
Vndersåther/ aff hwadh flagh the wara kunna/ som anthen hafwa hafft publik eller privat then
Außburgiske Confessions öfningh Åhr 1624. på hwadh tijdh om åhret thet helst må wara
skedt/ anthen genom wist Fördrag eller privilegium, eller aff långt bruk/ eller allenast aff
observantz på samma åhret/ the samma skole thetta och här effter/ medh the Tingh ther widh
hängia behålla/ så wijda the them på samma Åhr hafwa brukat/ eller bewijsa kunna them
hafwa i bruk warit; Sådane anhängiande thingh ähre Consistoriers, Schole= och Kyrkio
Tiensters, Jnstichtelse/ Ius patronatus, och andre slijke Rättigheeter; Jcke mindre måge the
blifwa i possessionen vthaff alle the Kyrkior/ fundationer, Closter/ Hospitaler, som på bemelte
tijdh hafwa warit i theras wåldh/ medh alle pertinentier, inkomster och tilökninger.
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Och thetta alt skal altijdh och allestädz hållit blifwa/ in til theß/ och så länge thet annorlunda
kan blifwa om then Christelige Religionen, anthen allmennelighen/ eller emellan the immediat
Stender och theras Vndersåther/ medh bägge theres samtycke fördragit/ på thet icke någon aff
någrom på något sätt eller wijß må warda beswärat.

[Art. V,32 IPO ← § 47 IPM]
Men the som beswärade ähre/ eller på något sätt sitt mist hafwa/ skole vthan all Exception vthi
then Stat som the åhr 1624. hafwa warit/ fulkomligen restitueras.
Thet samma skal och på the Catholiske vndersåters wägner/ som sittia vnder then
Außburgiske Conf. Stender/ och hafwa på bem. 1624. Åhr haft then Catholiske Religionens
Exercitium, publicum eller privatum, tagas i acht.

[Art. V,33 IPO ← § 47 IPM]
Men the Pacter, Fördragh/ Föreeninger/ eller Tillåtelser som emellan sådane immediat Rijkz
Stender/ och öffuanbemelte theras LandzStänder och Vndersåter om en almen eller privat
Religions öfning/ huru then må indragas/ tillåtas och förwaras/ för thetta kunna wara giorde
och ingångne/ the skole så wijda wara gode och gillade/ som the icke löpa emoot then
observans och bruk/ som Åhr 1624. warit hafwer/ och ther ifrån skal ingen hafwa macht vthan
medh begges godhe samtycke at gå eller wijka: Jntet achtandes/ vthan mehr vphäfwandes alle
the dommar/ Reversaler, Pacter och Fördragh/ som kunne wara giorde emot then observans
och bruuk som Åhr 1624. war och bör såsom ett rättesnöre hållit warda; Enkannerligen
vphäfwas the Fördragh/ som Bispen aff Hildeshem och Hertigerne aff Brunswich/ Lüneburg/
om Religionen och thes Exercitio, för Ständerne och Vndersåterne vthi Bißkopzdömet
Hildeshem/ Åhr 1643. inginge.
Doch skole ifrån bemelte tijdh vndan taghas och them Catholiske förbehollas the Nije Closter
vthi Biskopzdömet Hildeshem beläghne/ som Hertigerne aff Brunswich medh särdeles wilkor
samma Åhr affstodhe.

[Art. V,34 IPO ← § 47 IPM]
Thet är och therhoos godt funnit/ at the Catholikernes vndersåter som äre aff then
Außburgiske Confessionen, såsom och the aff then Catholiske Religionen, och äre then
Außburgiske Confession tilgedane Vndersåtere/ som Åhr 1624. hwarken publicum eller
privatum Exercitium, vthi theres Religion, på någhon Åhrsens tijdh/ hafft hafwa; Såsom och
the/ som effter Fredhens affkunningh/ sedhan i tilkommande tijdh skole måge antagha och
bekänna en annan Religion, än theres Landzherre hafwer/ skole icke theste mindre medh
tolamodh lijdas och tolezeras, och måghe the medh ett fritt samweet hemma i huset för sigh
sielfwa göra sin Gudztienst/ vthan någon inquisition eller beswäring/ icke skal them häller
wara förbudit/ at i Neiden/ hwar och så offta the willia/ wara tilstädes vthi offentligh Religions
öfningh/ eller sända sine barn til vthländske Scholar/ som äre aff theras Religion, eller låtha
them hemma aff Scholemesterne läras och vnderwijsas: Men så skole sådane Landsåthere/
Lähndragare och vndersåthare i thet öfrighe göra sin skyldige tienst/ medh tilbörligh lydno
och vnderdånigheet/ och til buller ingen orsak eller tilfälle gifwa.

[Art. V,35 IPO ← § 47 IPM]
Antingen the nu äre Catholiske eller aff then Außburgiske Confessions Vndersåtere/ så skole
the för Religionen skul ingestädes förachtas/ ey heller ifrån Köpmäns/ Handwerkers Skråå
eller Gille/ Arfskaper/ Testamenter, Hospitaler, Siukestuger/ Allmoser/ eller andra
Rättigheeter eller Commercier, mycket mindre ifrån publique Kyrkegårdar/ eller ährlige
Begrafningar vthestötas och drifwas/ icke må heller meer i Lijkstool aff them/ som effterlefwa/
fordras/ än hwadh/ effter hwar Sochnekyrkias rätt/ för the döda gifwas plägar; Vthan the skole



Aus: Die Westfälischen Friedensverträge vom 24. Oktober 1648. Texte und Übersetzungen. (Acta Pacis Westphalicae.
Supplementa electronica, 1) (Publiziert im Internet) 2004.
– Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)

Copyright Aschendorff/Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V. h

22

hållas vthi thesse och slijke thingh wijdh lijka rättigheet/ som theras Medhborgare hafwa/ alle
wijdh en rätt beskyddade och handhafde.

[Art. V,36 IPO ← § 47 IPM]
Men om någon Vndersåthe wore/ som hwarken publik eller privat öfning i sin Religion hade
Åhr 1624. hafft/ och wille aff en frij willie booflyttia/ eller blefwe ther til befalt aff sin
LandzHerre/ så skal thet stå honam fridt/ anthen behålla eller förfällia sine godz/ och ther
medh draga aff; Men hwadh han behåller/ genom sin betiente förrätta/ och så offta nöden
fordrar/ fritt och vthan någon Paß komma til at besee sine saker/ eller fulföllia sine twister/
eller kräfwia sine gäldh.

[Art. V,37 IPO ← § 47 IPM]
Thet är och belefwat/ at the vndersåter/ som på bemelte Åhr hwarken publik eller privat
öfning vthi theras Religion hafwa hafft/ och doch lijkwäl wijdh then tijden/ som Fridens
affkunning skeer/ finnas boo vthi then ena eller andra Religions immediat Ständers Land/ hwar
til the och skole räknas/ som til at vndfly den Jämmer som kriget medh sigh förer/ men icke til
at vpryckia sine boo/ hafwa annorstädz sigh nedersatt/ och willia sedan Freden ähr giord/
dragha i sitt Fädernesland igen/ at them skal icke mindre tijdh än fäm åhr: Men them som effter
Fridens affkunningh Religionen byta/ icke mindre än try åhrs tijdh/ så frampt the icke längre
eller rummare tijdh kunna bekomma/ aff theras Landzherre/ til at boflyttia/ föresättias.
Jcke skal heller någon/ anthen han medh godh willie eller twång boflyttier/ thes Bördz/
Åhrligheetz/ Lööß och Ledigheetz/ Lärde Handwärckz/ redelige forehållandes witnesbördh
förwägras/ eller medh osedwanlige Handskriffter/ eller alt för store vthgiffter aff then
egendom han medh sigh vthförer/ öfwerlastas: Mycket mindre skal them/ som en frijwillig
boflyttning för sigh taga/ något träldoms/ eller/ vnder någon annan prætext, något hinder
inkastas.

[Art. V,38 IPO ← § 47 IPM]
13. The Slesiske Fursterne aff then Außburgiske Confession, nemligen Hertigerne i Brieg/
Lignitz/ Münsterberg och Oels/ såsom och Staden Breßlaw/ skole wijdh theras frije för kriget
erhåldne Rättigheeter och Privilegier, såsom och then Außburgiske Confessions öffningh/
hwilken them aff Keyserligh och Kongl. Gunst och nåde är effterlåten/ handhafwas.

[Art. V,39 IPO ← § 47 IPM]
Men hwadh Grefwerne/ Fursterne/ Adelen och theras Vndersåther/ vthi the andre Slesiske
Hertigdömmen/ som immediatè höra til ehen Konungzlige Cammaren/ såsom och hwadh the
Grefwer/ Frijherrer och Adelsmän/ som wedh thenne tijden vthi Nedre Österrijke wistas/
anlanger; Ändoch H. Keys. M. icke minder än andre Konungar och Furstar/ hafwer rätt och
macht at reformera Religions öfningen/ Så effterlåther han lijkwäl/ icke vthaff någon förening/
effter then förre giorde versen. Men the pacter, vthan effter H. K. M. til Swerige hafwer lagdt
sigh ther emellan/ och för the Außburgiske Confessions Stenders intercession skul/ at thesse
Grefwer/ Frijherrer och Adelsmän/ såsom och theras vndersåter/ vthi bemelte Slesiske
Hertighdömen/ icke måste för then Außburgiske trons bekennelse skul/ twingas at rymma
sine säthen/ eller öfwergifwa sitt goda; Jcke skal them heller wara förbudit/ at komma til the
nästbelägne orter/ som vth om hans Land äre belägne/ och ther sin Gudztienst förrätta.
Allenast the i thet öfrige fredligen och stilla lefwa/ och sigh således emoot sin högste
Öfwerheet/ som thet sigh bör/ förhålla. Men om the frijwilligen flyttia willia/ och icke willie
eller beqwämlighen kunne fällia sin faste egendom/ så skal them en frij tilgång/ til at besee och
beställa om sine saker/ wara effterlåthen.
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[Art. V,40 IPO ← § 47 IPM]
Men förvthan thetta/ som här öffuan til om bemelte Slesiske Hertigdömen/ som immediat
lända til then Kongl. Cammaren/ förordnat är/ så lofwar H. Keys. Maj. ther öffuan vppå sigh
willia efflåta them/ som i thesse Hertigdömen äre then Außburgiske Confessionen til gedaen/
så snart the thet begära/ at the effter Fridens fullbordan måge medh sin egen vmkostnadh/
vpbyggia Trenne Kyrkior/ för thenne Confessionens öfning/ vthom Städerne Sweinitz/ Jaur
och Glogau/ på bequämlige rum widh Stadzmuren/ som H. K. M. ther til wil vthmärkia låta.

[Art. V,41 IPO ← § 47 IPM]
Och effter som man hafwer vthi thenne tractat, om en större Religions Frijheet och öfning/
som skulle i öffuambemelte och andre K. Maj. och huus Österrijkz Rijken och Landskaper/
effterlåtes/ åthskilligen handlat/ Men lijkwäl för the Keyserlige Plenipotentiernes mootsäyelse
icke kunnat komma öfwer eens. Ty hafwer H. Kongl. Mt. til Swerige/ och then Außburgiske
Confessions Ständer/ sigh then rätten förbehållen/ at therföre på nästkommande Rijkzdagh/
eller elliest hoos H. Keys. Maj. wijdare respectivè wenlighen läggia sigh ther emellan/ och
ödmiukeligen intercedera, doch så/ at Friden altijdh blifwer ståndande/ och vthan alt wåld och
hostilitet.

[Art. V,42 IPO ← § 47 IPM]
14. vthaff Lähnens eller vnder=Lähnens egenskap/ anten the komma ifrån Cronan Behmen/
eller aff Chur= Fursterne och Ständerne i Rijket/ eller annorstädhes ifrån/ skal rättigheeten til
at reformera icke hängia/ vthan the Lähn och vnder=Lähn/ såsom och Vasaller, Vndersåther
och Kyrckiegodz/ vthi Religions saker/ och hwadh elliest för rättigheet Lähns Herren förebär/
hafwer indragit eller sigh tilwällat/ skole vthaff thet tilstånd/ som war Åhr 1624. then 1.
Januarij, alltijd dömmas/ the som genom Domb eller thes förvthan äre nys införde/ skole
affskaffas/ och alt sättias i förre lagh igen.

[Art. V,43 IPO ← § 47 IPM]
Är Landetz rättigheet förr eller effter 1624. Åhrs termin twistigh/ tå ware/ in til thes öfwer
possessorio och petitorio kan blifwa skärskodhat och affdömbt/ för then som ägande är/ på be:
Åhret samma rätt/ så wijdha allmenne öffningen widhkommer: Men så skole vndersåtherne/
för thet at Religionen i medler tijdh är ombydt/ så länge twisten om Landet hänger i Rätta/
icke twingas til at flyttia.
Uppå the orter/ som the Catholiske och the Außburgiske Confess. Ständer hafua lijka stoor
Superioritetz rättigheet/ skal samma Stat, både på Almenne öffningens/ och andre Religionen
angående sakers wägnar/ förblifwa/ som hon war på åhr och dagh som förbe: är.

[Art. V,44 IPO ← § 47 IPM]
Criminal Iurisdictionen allena/ [Ce]ntgericht / och blotta Ius gladij, retentionis, patronatus,
filialitatis, kunna hwarken tilhoopa eller särskildt gifwa en rätt til at reformera; Hwilke för then
skul reformationer vnder thetta skenet sigh hafwa instuckit/ och inträngde äre vthi
Fördraghen/ skole wara vphäffne/ the beswärade restitueras, och medh slijkt här effter hållas
fördragh.

[Art. V,45 IPO ← § 47 IPM]
15. Medh allehanda slagz Jnkomster/ som lända til Kyrkiegodz och theras ägande/ skal för all
ting thet hållas och achtas som vthi Religions friden §. Dagegen sollen der Stende der
Außburgischen Confess. och §. Alßdan auch denen Stenden der alten Religion, etc. finnes wara
förordnadt.
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[Art. V,46 IPO ← § 47 IPM]
Men the inkomster/ skatter/ tijender/ Pensioner, som i krafft aff bemelte Religions Fridh/ som
til Außburg. Confess. Stender/ för theras Immediat eller mediat Kyrcklighe Fundationer, förr
eller effter Religions fridhen förwärfwade/ vthur the Catholiskes Länder borde vthgöras/ och i
hwilkens possession vel quasi them til at nyttia the Åhr 1624. then 1. Jan. wore/ skole vthan all
geensäyelse betalas.
Om och någenstädz then Außburgiske Confess. Stender medh laghlighit bruk och tillåtelse
hafft hafwa någre beskydz/ yppningz/ gästningz/ arbetes eller andra rättigheter/ vthi the
Catholiske Andelige Länder och godz/ the ware sigh in om eller vth om thes territorium
belägne/ sammaledes the Cathol. Stender/ om them någre aff the förwärfwade Außburgiske
Confess. Ständers Kyrckiegodz tilkommer/ skole the begge lijka behålla sine förre rättigheeter/
doch så at icke genom slijke rättigheeters brwk/ Kyrckiegodzens Jnkomster alt förmycket
förhöyas och vthösas.

[Art. V,47 IPO ← § 47 IPM]
The Jnkomster/ Tijender/ Canoner och pensioner som the Außburgiske Confess. Ständer/
vthur andre Länder/ ther Fundationerne äre förstörde och förfalne/ tilhöra/ skole them
betalas/ som åhr [1]624. den 1. Ian. hafwa them innehafft och nutit/ vel quasi: Men the som
ifrån Åhr 1624. hafwa blifwit förstörde/ eller medh tijdhen här effter förfalla kunde/ theras
affgiffter/ ja och i en annars Land/ skole then förstörde Clösters eller ortz/ vthi hwilken then
ligger/ Herre betalas.
J lijka måtto the fundationer som then 1. Ian. 1624. hafwa warit i possessionen, vel quasi at
tagha tijonden vthaff the ny vptagne godz som vthi ett annat territorio äre beläghne/ skole och
så blifwa ther i här effter/ men ingen ny rätt ther öfwer sökias. Jbland the öffrighe Rijkz
Ständer och vndersåter/ skal then rätt wara/ som then almennelighe Rätt/ eller hwars och ens
Ortz Sedhwana och observantz, om tijenden vtaff ny vptagne godz förmår/ eller genom
frijwillige Fördragh belefwat är.

[Art. V,48 IPO ← § 47 IPM]
16. Stifftz Rättigheeten och heela then Kyrcklige Jurisdictionen medh alle sine Speciebus, skal
emot Außb. Confess. Chur= furster/ och Ständer (thet frije Rijkz Ridderskapet ther vnder
begripit) och theras vndersåther/ bådhe emellan the Catholiske/ och them aff then Außb.
Confess. som iämwäl emel<la>n then Außburgiske Confess. Ständer allena/ in til thes en
Chri<st>elig förlijkning kan skee vthi Religions twisterne/ wara vpskutin/ och skal Stifftz
Rättigheeten och then Kyrklige Iurisdictionen hålla sigh in om hwars och ens Landz
skräncker.
Doch til at få the Jnkomster/ Skatter/ Tijender och affgiffter vthi the Außburgiske Confessions
Stenders Land/ ther the Catholiske Åhr 1624. rychtbarligen aldeles eller någorlunda hafwa
brukat then Kyrklige Jurisdictionen, ther måge the henne bruka här effter/ Men doch icke
wijdare än til at kräfwia vp thesse affgiffter/ och må man intet träda til någon
Excommunication eller vthslutning vthur Gudz Försambling/ för än man tree gångor en
tilsagdt hafwer.
The Catholiskes LandzStänder och Vndersåter/ som äre aff then Außburgiske Confession och
hafwa Åhr 1624. erkändt then Kyrklige Iurisdictionen, måge och vthi the fallen allenast samma
Kyrklige Iurisdiction wara vndergiffne/ som then Außburgiske Confession icke angå/ allenast
them vthi processen icke något pålägges som then Außburgiske Confession och theras
samweet strijder emoot.
Samma rätt skole the Catholiske Vndersåter vnder then Außburgiske Confessions Öfwerheet
niuta/ och på them som Åhr 1624. hade then Catholiske Religionens vppenbare öfning/ skal
Stiffts Rättigheeten/ så wijda Bisperne thet på them samma åhr rolighen hafwa föröfwat/ wara
gyldigt.
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[Art. V,49 IPO ← § 47 IPM]
Men vthi the Rijkz Städer som bägge Religions Exercitium ähr i bruk/ skole the Catholiske
Bisper emoot then A[u]ßburgiske Confessions Borgare ingen Iurisdiction hafwa/ men så måge
the Catholiske effter 1624. Åhrs observantz sin rätt bruka.

[Art. V,50 IPO ← § 47 IPM]
17. Bägge Religionernes Magistrat, skal sträng= och alfwarligen förbiuda/ at icke någon
vppenbarligen eller hemligen/ medh predikande/ lärande/ disputerande, skrifwande/ rådande/
skal drista sigh thet Passawiske Fördraget/ Religions Friden/ eller thenne enkannerlige
förklaringen eller föreningen emootsträfwa/ twifwelachtigh göra/ eller något som löper emot
hwart annat ther aff draga. Och hwadh som hälst här emoot för thetta/ anten tryckt eller
vthgångit wara kan/ skal wara ogildt.
Men om något twifwelsmål hädan eller annorstädz ifrån infaller/ eller kan aff the orsaker som
Religions Friden eller thetta Fördragh angå/ vpkomma/ ther om skal på Rijkz dagarne eller
andre Rijkz Möthen/ ibland bägge Religions Herrarne/ icke annars än i wenligheet fördragas.

[Art. V,51 IPO ← § 47 IPM]
18. Vppå the ordentlige Rijkz Deputations dagar/ skole lijka månge deputerade aff bägge
Religionen wara: Men om the Personer som ibland Rijkz Stenderne skole antagas/ skal vthi
näste Rijkzdagh stadhgat blifwa. Vthi thesses Möthe/ såsom och på Almenne Rij[k]zdagar/
antingen the blifwa vthaff ett eller twenne eller trenne Rijkz Collegijs, vthi hwariehanda tilfälle
och ährenden/ deputerade, skal the Deputerades taal/ af bägge ReligionsHerrarne wara lijka
stort.
Ther någre ährende/ kunde vthi Rijket förefalla/ som skole wid extra-ordinarie Commissioner
blifwa förrättade/ är saken the Außburgiske Confessions Stender angående/ tå skal allena then
Religionens tilgedaene ther til deputeras: Angår hon the Catholiske/ tå skole the Catholiske
allenast/ Men angår hon the Catholiske och Außburgiske Confessions Stender tillijka/ tå skole
lijka många Commissarij aff bägge Religionen ther til deputeras: Thet är och för godt funnit/ at
Commissarierne skole fuller referera saken/ huru hon är förelupen/ och sine meninger ther
vnder sättia/ men inthet dömma.

[Art. V,52 IPO ← § 47 IPM]
19. Vthi Religions saker/ och alle andre ährender/ ther Stenderne icke kunne såsom ett Corpus
considereras: Såsom och när the Catholiske och Außburgiske Confessions Ständer gå i twenne
parter säär/ tå skal allena en wänligh förlijkning saken slijta/ och rösternes pluralitet intet
achtas;
Men hwadh rösternes pluralitet vthi Contributions saker widhkommer/ effter som thenne
saken vthi närwarande Möthe/ icke hafwer kunnat slijtas/ ty är hon vpskutin til näste
Rijkzdagh.

[Art. V,53 IPO ← § 47 IPM]
20. Thesförvthan/ effter som thet är och för the förandringer skul/ som i kriget äre skedde/ och
andre Orsaker/ blifwit taalt om Rijkz=CammarRätten/ til at flyttia honom til en beqwämmare
orth för alle Rijkzens Ständer/ och Dommare/ Præsidenter, bijsittiare och andre Rättens
betiente/ i lijka taal aff begge Religionerne til at præsentera, såsom och om hwadh meera til
CammarRätten lända kan; Men för sakens swårheet skul/ hafwa the vthi thetta Möthet icke
fullkomligen kunnat vthredas. Hwarföre är föraffskedhat/ at the vthi nästkommande
Rijkzdagh skole förhandlas och beslutas/ och the deliberationer som om Iustitiens reformation
på Rijkz deputations daghen i Franckfurt äre hålne/ ställas i wärcket/ och om någhot ther vthi
kan fattas/ vpfyllas och rättas.
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Doch på thet thenne saken icke aldeles må sticka i owißheet/ är för godt funnit/ at
vndantaghandes dommaren/ och the 4. Præsidenter, aff hwilka twenne skole wara aff then
Außburgiske Confession aff H. Keyserl. Maj. allena ther til förordnade/ skal Cammar
Assessorernes taal til 50. vthi alz förökas; Så at the Catholiske/ inneräknandes twenne
Assessorer, som til Keysarens prætension äre förbehåldne/ kunne och skole præsentera 26. och
then Außburgiske Confessions Ständer 24. Assessorer, och vthaff alle Creyßer/ ther bägge
Religionerne föröfwas/ skal wara tillåtit/ icke allenast twenne Catholiske/ vthan och twenne
aff then Außburgiske Confessionen tagha och vthwällia/ vpskiutandes som förbemelt är the
öfrige/ som lända til Cammar Rätten/ til nästkommande Rijkzdagh :

[Art. V,54 IPO ← § 47 IPM]
Och fördenskul skole Creyßerne vthi the nye Assessorernes som böre komma i the framlednas
ställe/ præsenterande til Cammar=Rätten/ vthaff effterfölliande schemate blifwa påminte.
Sammaledes skole och the Catholiske i sinom tijdh om præsentations ordningen komma öfwer
ens/ H. Keys. Maj. skal och befalla/ at icke allenast vthi samma Cammar = Rätt skole
skärskodas och affdömmas Kyrkesaker/ såsom och Politiske/ som kunna emellan the
Catho[l]iske och Außburgiske ConfessionsStänder/ eller emellan thesse allena twistige wara/
eller och när the Catholiske liggia i trättor emoot Catholiske Ständerne/ skal then Außburgiske
Confessions stånd läggia sigh ther emellan/ och twärt om när Außburgiske Confessions
Stender läggia sigh i twist emoot någre aff samma the Außburgiske Confessions Ständer/ skal
thet Catholiske Ståndet läggia sigh ther emellan/ tagandes til sigh lijka många Assessorer aff
bägge Religionerne; vthan thet samma skal och vthi Hoffrätten blifwa taghit i acht / och til
then ända skal han taga någre lärde/ och vthi Rijkz sakerne förfarne Män aff then Außburgiske
Confession, vthur the Rijkz Creißer/ ther anten then Außburgiske Confession allena/ eller
then Catholiske Religionen tillijka föröfwas; Doch i sådant taal/ at om någon Casus förefaller/
tå lijka många dömmande Assessorer aff bägge Religionerne kunne wara på hwar sijda. Thet
samma skal och hwadh Assessorernes lijkheet widhkommer/ så offta något immediat Stånd aff
then Außburgiske Confession, aff något mediat Catholisk/ eller något immediat Catholiskt
vthaff något mediat Außburgiske Confessions Stånd/ blifwer fordrat til rätta/ tagas i acht.

[Art. V,55 IPO ← § 47 IPM]
Hwadh Rättegångz processen anlangar/ skal Rijkz Cammar Ordningen och så vthi Hoffrätten
aldeles observeras: Och på thet the twistande parterne icke må sigh beswära/ at the blifwa
medh execution öfwerijlade/ tå stånde then beswärade parten fridt i revisions stället/ som här
til i Cammaren hafwer warit brukeligh/ ifrån then dommen som fälter är i Hofrätten/ at
supplicera til H. Keys. Maj. på thet Rättegångz acterne medh andras inrådande/ som äre sakens
swårhet wuxne/ och ingendera deelen tilgedaen/ såsom och lijka månge aff hwar Religion, och
the som hwarken hafwa fattadt eller dömbdt i saken tilförenne/ eller jw icke Referentz eller
Correferentz ställe beträdt/ må på nytt öfwersees; Och skal thet H. K. M. wara fridt vthi swåre
saker/ och hwadhan en tumult vthi Rijket kan befaras/ at ther öfwer och någre Chur= och
Furstars meningh och stämma aff bägge Religionerne förnimma.

[Art. V,56 IPO ← § 47 IPM]
Hoffrådetz visitation skal aff Churfursten til Meyns så offta skee/ som thet behoff görs/
tagandes thet i acht/ som på nestkommande Rijkzdagh/ medh Almenne Stendernes
bewillningh/ kan godt finnas/ at böre achtas.
Men om något twifwel hoos Constitutionernes och Almenne Rijkz Recessernes vthtydning
infaller/ eller och någre strijdige meningar/ vthi Kyrke eller Politiske sakers affdömande/ som
kunne twistas emellan offuanbemelte parter/ kunne vthaff bijsittiarnes lijkheet aff bägge
Religionen, sedan the och vthi heele Rådet aff lijka många dommare på bägge sijdor wore
förhörde/ vpkomma/ så at the Catholiske ginge på then ena/ och Außburgiske Confessionens
Assessorer på then andra sijdan/ the skole til Almennelighe Rijkzdagar skiutas. Ther och
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twenne eller flere Catholiske medh en eller annan aff then Außburgiske Confessions
Assessorer, åter igen faller på then ena/ och the andre medh lijka taal/ oanse[e]dt the äre olijke i
Religionen, faller på then andre meningen/ och ther aff vpwäxer någon strijdigheet/ tå skal i
thetta fallet twisten effter Cammar Ordningen slijtas/ och alt wijdare vpskoff til Rijkzdaghen
wara vphäfwit. Och thetta alt skal vthi Stendernes saker/ thet frije Rijkz Ridderskapet här
vnder begripit/ anthen the äre kärande/ eller swarande/ eller Intervenientes, blifwa tagit i acht.
Men om blandh mediatos, käranden eller swaranden eller then tridie Interveniens wore aff then
Außburgiske Confession och begärde lijka månge dommare/ aff bägge Religionen, så måge the
lijka tillåtas/ och om rösterne tå blifwa lijka månge/ skal saken intet skiutas til Rijkzdagen/
vthan slijtas effter CammarOrdningen.
J thet öfrige skole icke allenast vthi Hoff= än i Rijkz Cammar Rätten privilegium primæ
Instantiæ, Austregarum, sampt the Rättigheter och Privilegier at ingen appellation må
tilstädias/ wara Rijkz Stenderne oförkränckte/ och måge hwarken genom befalninger/
Commissioner, avocationer eller något annat sätt turberas.
Sidst mädan och thet är blifwit rördt om Rijkz Hoffrättens i Rottweil/ LandzRätens i Swaben
och andras affskaffningar/ som här och ther i Rijket hafwa warit brukelighe/ och saken är
funnen aff stoor wichtigheet/ ty är hon vpskutin til näste Rijkzdagh/ ther wijdare at
öfwerläggias.

[Art. V,57 IPO ← § 47 IPM]
Then Außburgiske Confessionens Assessores skole præsenteras, aff

Sachsen
ChurFürsten til Brandenburg 6.

Pfalz

Öfwersachsiske 4.
Nedersachsiske Creyßen 4.
1. Wäxlewiß aff bägge thesse Creyßer

Aff then Frankiske Creyßens Stender.
Außburgiske Confessionen 2
Swabiske Creyßen 2
Ofwer Rehniske Creyßen 2
Westphaliske Creyßen 2
1. Wäxlewijß aff thesse 4. Creyßer.

[Art. V,58 IPO ← § 47 IPM]
Och endoch vthi thenne Taffla intet blifwer rördt om the Rijkzsens Ständer/ aff then
Außburgiske Confessionen, som vnder then Beyerske Creyßen beprijpas/ så skal them ther aff
doch icke præjudiceras, vthan theras rätigheeter/ Privilegier och Frijheeter skole wara them
förbehåldne.

VI.

[Art. VI IPO = § 61 IPM]
Och effter som H. Keyserl. Maj. opå Staden Basels och heele Sweitzerlandz klagan/ som the
för H. Keys. Matz. til thenne Samkomsten fulmechtighe deputerade, hafwe förestält öfwer
någre processer och executions befallninger/ som äre aff CammerRätten emoot förbemelte
Stadh och andre theres föreente Cantoner, theres Borgare och Vndersåther vthgångne/ Hafwer
effter föregången Rijkz Ständernes mening och Rådh/ medh ett särdeeles Decret then 14. Maij
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näst förledne åhr/ förklarat Stadhen Basel och the andre Switzerske Cantoner eller
Bundzförwandter in possessione vel quasi på en fullkombligh Frijheet och exemption ifrån
Rijket/ Och at the ingaledes ähre vnderkastadhe Rijkzens rätter och domare; Ähr thet bewilliat
och för godt funnit/ thet samma vthi thetta här Fridzfordragh inneslutha/ och at thetta skal
förblifwa stadigt och fast: Och therföre sådane processer tillijka medh the arrester, som kunne
wara genom then occasionen någon gångh decreterade och effterlåtne/ aldeeles casseras och
här medh vphäfwas.

VII.

[Art. VII,1 IPO ← § 47 IPM]
Thet ähr och medh Keyserl. Maj. och samptelige Rijkzens Stenders enhällige samptyckio
belefwat/ at hwadh rätt och fördeel the Catholiske och then Außburgiske Confessionen
tilgiffne Ständer och Vndersåther kunne hafwa aff Rijkzens Stadgar/ Religions Freden/ thenne
här offentelighe affhandling/ och thet besluth som ther vthi fattat ähr öfwer alle beswär: Thet
samma skal och wedherfaras them Reformeradom, effter som the nu kallas: Doch här vthinnan
altijdh förbehållit Ständerne som kallas protestantes, at blifwa widh the besluth/ affhandlinger/
privilegia och andre förskriffninger/ som the sins emellan och medh sine Vndersåter här öfwer
vprättat hafwe/ ther medh the hafwa här til welat laga om Religionen, thes öfningh och hwars
och eens ortz Ständer och Vndersåther som ther aff dependera: Förbehållit hwarjom och
eenom sitt samwetz frijheet.
Men effter som then Religions strijdh som är emellan förbenämbde Protestantes här til icke är
bijlagd worden: Vthan förbehållin til wijdare afftaal och besluut/ och fördenskuld äre i twenne
hoopar seergångne: Therföre äre the sins emellan om rättigheeten att reformera således
föreente: at om een Förste/ eller annan Landz=Öfwerheet/ eller någon Församblingz eller
Kyrkios Patron här effter träder til then andre deelens Gudz tienst: eller och genom succession
och arffz rätt/ eller och i krafft aff thenne affhandling/ eller och på något annat sätt fåår in/
eller och igen bekommer något Furstendöme eller Lähn/ ther then andre delens Gudztienst är i
offenteligh bruuk och öfning: Så må den fuller hafwa sine HoffPredikanter aff sin Religion på
then Orten ther han residerar, vthan sine Vndersåthares beswär och præjuditz: Män intet skal
han må ombytha then Gudztiensten/ eller och the Kyrkie Ordningar och Stadgar/ som här til
hafwe ther warit i bruuk: ey heller intaga någre Kyrkior/ Scholer/ Hospital eller thes
inkomster/ räntor och vnderhåld ifrån andre/ och leggia eller skaffa sådant vnder sine egne
bekiännelses förwanter/ eller och vnder then prætext aff Landz/ Biskopz eller Patrons
Rättigheet/ eller hwariehanda then wara kan/ vppåträngia. Vnder såtharena någhre Kyrkio
tiänare aff een annan Religion eller bekennelse/ eller och giöra them och theras Gudztienst
något annat meen/ hinder och förfång/ thet ware sigh sedan directè eller indirectè. Och på thet
at thenne affhandling må thes krafftigare hållas/ så må/ vthi sådane fall och ombytelser sielfwa
Menigheeten præsentera och föreslåå/ eller och the som icke hafwa rättigheet at præsentera och
föreslåå/ doch nämpna skickelige Tiänare/ til Kyrkior och Scholar, hwilke skole aff
Consistorio och Presterskapet på thet rummet/ så frampt the äre eens i Religionen, medh then
Menigheeten som nämpner och præsenterer: eller och i fall så icke är/ tå på thet rumet som
menigheeten ther til vthwällier/ blifwe förhörde och ordinerade, och sedan aff Fursten eller
Öfwerheeten vthan någon geensäyelse confirmeras och stadfästas.

[Art. VII,2 IPO ← § 47 IPM]
Men om någon Menigheet/ ther itt sådant fall och omskifftning sigh tildrager/ tager w[i]jdh sin
Herres Religion, och begärer vppå sin egen omkostnadh then Kyrkie tiänst och öfning/ som
Fursten eller Herren är tilgifwin/ så ware thet honom fridt vthan andres förrfång och præjuditz
henne thet förunna och effterlåtha/ så at hans effterkommande thet ey måge ryggia eller
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borttaga. Men Consistoriales, Sacrorum visitatores, Theologiæ och Philosophiæ Professores
vthi Scholer och Academier, måge ingen annan Religion wara tilgifne/ än then som nu på
thenne tijdhen på hwart rum offentelighen är wedertaghen.
Såsom nu alt thetta som förtalt är bör förstås om the omskifftelser som här effter hända/ altså
tilfogha the intet Försterne aff Anhalt och andra slijke någhot præjuditz i then rättigheet som
them tilkommer.
Men förvthan theße Religioner, som förr äro nämbde/ skal ingen annan i Rommerske Rijket
wedhertaghas eller lijdhas.

VIII.

[Art. VIII,1 IPO = § 62 IPM]
Nu at thet och kan wara förseedt och bestelt/ at icke här effter i thet werldzlige Ståndet några
trätor vpwäxa/ så ware här medh alle samtlighen och synnerlighen Churfurster/ Furstar och
Rommerske Rijkzens Ständer i sine gamble Rättigheeter/ föremån/ Frijheet/ privilegijs, i sine
frije Landz rättigheetz öffning/ så i Kyrkie= som i Werldzighe saker i sine Lähn och Land/ i
sine regalier; och i alle thes possession, och häffd/ i krafft aff thenne affhandling så stadfäste
och stärckte/ at the aldrigh här effter aff någhon/ vnder hwadh prætext eller skeen thet hälst
wara kan/ må kunne/ eller skole de facto turberas eller qwälias.

[Art. VIII,2 IPO = § 63 IPM]
Ständerne skole och hafwa och niuta/ vthan någon gensäyelse Ius suffragij eller frijtt
omröstande/ vthi alle rådslag öfwer Rijkzens wårdande ärender/ besynnerligen ther någon
Lagh skal vppåbiudas eller vttydhas/ Krijgh beslutas och förkunnas/ vthlagor vppåläggias/
Krijgzfolck wärfwas eller quarteer vthdelas/ Nye Befästningar nomine publico vthi Ständernes
Landskap vprättas/ Eller och the gamble stärckias och besättias: Så och när frijdh eller förbund
skal göras/ och andre sådane ärender förrättas/ må intet aff thetta eller annat sådant här effter
tillåtas/ vthan vppå en Rijkzdagh/ och medh alle Rijkzens Ständers frije röst och samtyckio:
Besynnerligen skal hwar och en aff Rijkzens Ständer wara fridt/ at göra sins emellan/ och
medh fremmande förbund/ hwar och een för sitt behåll/ wälstånd och säkerheet: Doch så at
icke sådhane förbund äre emoot Keysaren och Rijket / thes allmenne frijdh/ eller och thenne
affhandling/ och at the skee hwar och eens eedh oforkränckt/ ther medh han Keysaren och
Rijket är tilbunden.

[Art. VIII,3 IPO = § 64 IPM]
Thet skal och hafwas en Rijkzdagh sex månader effter thet Frijden blifwer stadhfäst och så
offta thet gemeena bästa eller nödhen thet fordrar: Men vppå näste Rijkzdagh förbättras thet
feel/ som hafwer warit i the förre samqwembder/ och medh samptlige Ständernes samtyckio
handlas och beslutas/ om the Rommerske Konungars wahl/ om en stadig Capitulation eller
och försäkring på wisse articler at fatta/ om ordning och sätt til at hålla och fölia/ förvthan then
som elliest i Rijkzens Constitutionibus är beskrefwen/ när ett eller annat aff Ständerne skole
förklaras i Rijkzens bann: om Rijkz Cretzernes fullnad: om Rijkzens Matricels förnyelse: Om
the exempterade Ständernes reduction och införningh: Om Collecternes eller Rijkz Steurens
moderation och tilgifft: om Politiæ och Iustitiæ wäsendes reformation, Ordning på then taxa
och sportulis som i CammarRätten pläge gifwas: Så och ordinariè Nämbdemäns tilsättielse på
sätt och wijs effter som thet kan wara Regimentet nyttigt/ såsom och om Directorernes
laghlighe ämbete som tiena i Rijkzens Collegijs, och annat som här til intet hafwer kunnat
förrättas.
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[Art. VIII,4 IPO = § 65 IPM]
Skal och så wäl i the almenne/ som particular samman komster Rijkzens städer icke mindre än
andre Rijkzens Ständer/ hafwa sin frije röst krafftigh at sluta/ såsom och sine frije och
oförkränckte Regalia, Tull/ åhrlighe inkomster / frijheeter/ Privilegia at confiscera, collectera
eller skattläggia/ och hwadh ther affhänger: Så och andre Rättigheeter/ som the aff Keysaren
eller Rijket laghligen hafwe nådt och fått/ eller och genom itt longeligit och warachtigt bruuk
för thetta krijgzwäsendet hafft/ possiderat och öfwat medh fulkomligh Jurisdiction innan
murarne/ och Stadzens marck och grentzor: Så at här medh skal casseras, til intet giöras/ och i
tilkommande tijder förbiudas/ alt hwad genom repressalier, arrester, wägars tilstängningh eller
och andre præjudicial acter, antingen medhan krijget hafwer warat/ vnder hwariehanda
prætext eller och aff egensinnigt vpsåth och Authoritet ther emoot är tilbudit; eller och här
effter vthan een lagligh rättz och executions föregående ordning kan skee eller tilbiudas. Men i
thet öffrighe skole alle loflighe bruuk/ Rijkzens Stadgar och Fundamental Laagh här effter
trolighen hållas/ och alle Confusiones och oredho som vthi thesse Krijgztijdher äre inrijtade/
ther emot affskaffas.

[Art. VIII,5 IPO = § 66 IPM]
Keys. Maj. skal och låta förfara så aff sin Hoffrätt/ som Cammarrätten i Spier om skälighe och
billighe sätt och medhel/ ther medh the träte saker som ansträngias emoot the gäldenärar som
genom thetta Krijgzwäsendet äre komne aff sin förmögenheet/ eller och medh ockers lopp och
daghligh wäxt belastade/ kunne medh moderation slijtas/ och ther medh then olämpa som
synes ther aff kunna förorsakas/ jämwäl och then almenne rooligheeten och frijden til skada/
förekonnias eller vndanböyas. Thetta kan vppå näst tilstundande Rijkzdag föreslås och fattas
vthi en wiß Stadga. Men thes förinnan skole vthi sådane saker/ ther the komma/ thet ware sigh
sedhan för then högste eller någhon Ständernes eenskylte rätt/ alle omständigheeter aff
Parterne andragne/ wäl öfwerläggias/ och ingen beswäras medh omätheligh eller försträng
Execution: Doch i thetta fallet förbehållit och vndantaghit then Stadga som för thetta i Holsten
giord och wedertagen är.

IX.

[Art. IX,1 IPO = § 67 IPM]
Effter som thet och är alment nyttigt/ at när Fridhen nu blifwer giordt/ handel och wandel åter
tiltagher; Therföre är bewilliat/ at hwadh som här och thär öfwer Rijket Commercierne til
förfång/ och emoot thet gemena bästa/ förmedhelst tilfället aff thetta Krijghet nylighen aff
eghit bewågh och authoritet, emoot lagh och rätt/ privilegia, och vthan Keysarens/ sampt
Rijkzens Chur= Furstars samtyckie är infördt/ såsom skatt och tull/ och then Brabantiske
Bullens mißbrwk/ och hwadh ther aff fölgdt är/ såsom repressalier och arrester, medh
fremmande införde certificationer, pressurer, förhåldningar/ Påsternes och alle andre
owanlighe beswär och hinder/ ther igenom Handelen och Seglations brwket är förwirrat: Skal
aldeles vphäfwas/ och ther emoot vthi alla provincier, Hampnar/ Strömmar/ then gamble
säkerheet/ rättigheet och brwk/ som för än thetta Krijghet begyntes/ på månge åhr tilbaka
hafwer warit/ igen införas och obrotzlighen wijdh macht hållas.

[Art. IX,2 IPO = § 68 IPM]
Doch blifwer then Rättigheet och Privilegium, som the Länder Strömmarne flyta vth medh/
kunne hafwa/ här medh intet förtagin: Såsom ey heller then tull som Keysaren medh
Churfursternes samptyckie hafwer både androm/ och i synnerheet Grefwen aff Oldenburg
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wijdh Weserströmen effterlåtit: eller och elliest kan wara genom itt longligit bruuk infördt.
Thetta blifwer alt i sin Vigor och skal ställas i til börligh execution:
Så at allestädes/ både til watn och Land/ Commercierne måge hafwa sin gång/ säkerheet och
frijheet/ och så alle som hwar och een aff bäggie BundzFörwanternes Vasallis, Vndersåthere/
Tiänare/ Jnwånare hafwa frij macht/ at komma/ handla/ reesa aff och til: Effter som och i
krafft aff närwarande besluth een sådan macht förståås wara gifwin/ som för thetta hwar och
een hade/ förr än thetta Tyske krijget begyntes. Skal och Magistraten på både sijdor wara
skyldigh beskydda och förswara thesse emoot all or[ä]tt/ fortryck och öffuerwåld/ lijka som
sine egne Vndersåter/ förmedelst thenne affhandling: Hwar och eens ortz Rättigheet och lagh i
alla måtto oförkränckt.

X.

[Art. X,1 IPO ≠ IPM]
Wijdare/ effter som H. Kongl. Maj. Drottningen i Swerige hafwer begiärt at henne skulle för
the Platzers affträde hon i thetta krijget hafwer inkräcktat/ skee itt nöije: så och tilbörligen
tilses/ huru then almenne frijden i Rijket igen kunde inrättas: Hwarföre hafwer Keys. Maj.
medh Churfursternes/ Fursternes och samptlighe Rijkz Ständernes/ besynnerligen theras som
här vthi äre interesserade, samptyckio; och i krafft aff thenne affhandling/ bewilliat och
efftergifwer högstbemelte Stoormechtigste Drottning/ hennes effterkommande Arffuingar och
Successoribus Sweriges Konungar/ och Sweriges Rijke/ thesse efterfölliande Länder och
Landskap/ medh fulkomligh rätt til ewärdeligit immediat Rijkz Lähn innehafwa och besittia:

[Art. X,2 IPO ≠ IPM]
Först/ heele För=Pomeren sampt öen Landt Rügen medh thes Grentzer författade/ som the
hafwa warit vnder the sidste Fursterne af Pomeren beskrefne. Här til och aff Hinder=Pomeren:
Stettin/ Gartz/ Dam/ Golnaw och Öen Wollin/ medh Oderströmmen som ther emellan/ och
hafwet som the kalla Friske haff/ medh sine tree vthlop/ Pein/ Schwine och Diwenaw/ och
medh thet Land å både sijdor som ligger ther til/ alt ifrån begynnelsen ofwan effter ifrån
Konungz gebietet nider åht och in i Baltiske hafwet medh then bredd aff landet å östre sijdan
aff Oderen/ som the Konungzlige och Churfurstelige Commissarij, kunne sigh ther om/ när
the nogare alt öfwersee wijdh Gräntze läggningen och andre fleere små sakers affhandling/
wänligen förlijkas.

[Art. X,3 IPO ≠ IPM]
Thesse Pomerske Hertigedöme/ och Rugiske Furstendöme medh sine wijdhhängiande Länder
och Jord/ samptligen och synnerligen tilliggiande Lähn/ Ampter/ Städer/ Slott/ Fläcker/ Byar/
Torp/ Menniskior/ Grundar/ Strömar/ Öijar/ Siögar/ Strander/ Hampnar/ Stånd/ gamble
Räntor och Jnkompster/ och hwariehanda andre Kyrkie= och Werldzlige godz/ Såsom och
medh sine Titler/ wärdigheeter/ förträde/ Frijheeter och Föremånn/ och alle samptlighe och
synnerlige/ Kyrkie= och Werldzlige Rättigheeter och Privilegier, effter som hennes
Antecessores, Hertigerne i Pomeren alt thetta medh sådhan rättigheet hafwe hafft/ besutit och
regerat/ skal Kongl. Maj. och Sweriges Rijke ifrån thenne dag til ewärdelige tijder/ för itt
Arff=Lähn hafwa/ besittia och ägha/ fridt bruka och obrotzligen nyttia.

[Art. X,4 IPO ≠ IPM]
Och hwad Rättigheet Hertigerne aff För=Pomeren alt här til hafwe hafft at conferera
Prælaturer och Præbender widh Capitlet i Cammin: Thet skal här effter K. Mz. och Sweriges
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Rijke ewärdeligen hafwa; medh then macht at låta här effter när thesse Canonici och
Capitulares, som nu äre/ affgåå/ sådane beneficier falla/ och theras Jnkompster til sin
Furstelige Tafel förordna och läggia. Men hwadh som Fursten aff Hinder=Pomeren
tilkommer: Thet samme skal och Churfursten aff Brandenburg hafwa tillijka medh heele
BiskopzDömet Cammin/ thes territorio, Rättigheeter och Wärdigheeter/ såsom här effter
medh mehre blifwer förmält.
Titlerne och Wapnen aff Pomeren/ skal så wäl thet Konglige Huset i Swerige/ som thet
Churfurstelige aff Brandeburg/ vthan åthskildnad föra och bruuka/ effter som brukeligt
hafwer warit emellan Hertigerne aff Pomeren: Och skal thet Kongl. Huset them ewärdeligen
bruuka: men thet Chur=Brandenburgiske/ så längie någon aff Mans= eller Swerdz linien är
öfwer: Doch skal Furstendömet Rügen här vnder intet förståås; ey heller at Churfursten skal
må prætendera här medh någon Rättigheet/ til the Orther och Platzer/ som äre Sweriges Rijke
giffne och affträdde. Men när Mans=linien aff thet Brandenburgiske Huset är vthe/ så skole
alle andre/ vndantagandes Swerige/ hålla sigh ifrån then Pomerske Titelen och Wapnet/ och tå
skal heele Hinder=Pomeren medh För=Pomeren/ heele Biskopzdömet och alt Capitlet
Cammin medh alle the Rättigheeter och exspectantier, som thes Antecessores hafwe hafft/
consoliderat och samman fogat/ lände och höra ewärdeligen til Konungarne och Sweriges
Rijke allena: Men thes förinnan skole the hafwa een wiß förhopning här vthöfwer och niutha
een simultaneam, såsom the kalla/ investituram: Så at the tillijka medh Churfursten aff
Brandenburg/ låtha sigh aff Keysaren på Hinder=Pomeren beläna/ effter som brukeligit är/
swäria och försäkra thesse Orther/ Ständer/ och Vndersåtharom/ emoot then Huldningz och
Trooheetz Eed the them igen göra skole.

[Art. X,5 IPO ≠ IPM]
Chur=fursten aff Brandenburg och alle interesserade, the löösa här medh och opgifwa alle
Ständer/ ämbetzmen/ och vndersåtere som äre eller höre til offuanbeskrefne Länder och
Platzer. Theras Eed; ther medh the hafwa warit honom och hans huus tilbundne/ och förwijse
them här medh til H. Maj. och Sweriges Crona/ at the på sätt och wijs som brukeligit är/ H.
Maj. och Rijket bewijse sin Trooheetz Eed/ Tiänst och lydno: och sättie alt så här medh
Sweriges Crono/ vthi een fullkombligh och rättmätig Possess på föreskrefne Orter och
Rättigheeter/ wedersakandes ifrån nu och til ewerdelige tijder/ all prætension och til taal ther
vppå. Och thetta skole the för sigh och sine effterkommande/ medh itt särdeles breeff
stadhfästa.

[Art. X,6 IPO ≠ IPM]
Til thet andra/ så effterlåther Keysaren medh heele Rijkzens Ständers samptyckio then
Stoormechtigste Drottning/ hennes Arfwingar och effterkommande Konunger och Sweriges
Rijke/ til ewärdeligit och af Rijket immediat Lähn/ Staden och Hampnen Wißmar/ tillijka
medh fästningen Hwalfisk/ och Amptet Pöel (vndantagandes någre Byar/ Schedorff/
Weitendorff/ Brandenhusen och Wangern/ som lyda til then H. Andes Hospital i Lybeck) och
NyeCloster/ medh all then Rättigheet och tillagor medh hwilke Hertigerne aff Mechlenburgh
haffue thet hafft och besuttit: Så at föreskrefne Platzer och heele Hampnen/ medh the Länder å
både sijdor ifrån Staden och in til Baltiske hafwet/ skole wara vnderkastade H. Majz. frije
disposition; Så at H. Maj. skal och må them medh Skantzer bebyggia/ befästa och besättia/
effter som tijderne och omständigheeterne thet fordra/ aldeles effter sin willie och godhe
tyckio; Doch medh egen Bekostnad: och ther altijdh för sine Skepp och Flotta hafwa een trygg
och säker tilflycht och stånd: och sådant alt ther effter bruka och nyttia medh samme
rättigheet/ som the andre Rijkzens Lähn: Doch at Staden Wißmar behåller sine Privilegia och
thes handel och wandel på thet bäste sättet medh all Kongling Gunst/ Favor och beskydd
förmehras och förbättras.

[Art. X,7 IPO ≠ IPM]



Aus: Die Westfälischen Friedensverträge vom 24. Oktober 1648. Texte und Übersetzungen. (Acta Pacis Westphalicae.
Supplementa electronica, 1) (Publiziert im Internet) 2004.
– Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)

Copyright Aschendorff/Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V. h

33

Til thet Tridie/ så effterlåther och Keysaren medh heele Rijkzens samptyckio/ i krafft aff
thenne afhandling/ then Stormechtigste Drottning/ hennes Arfwingar och effterk[o]mmande
Konungar/ och Sweriges Rijke/ Archiebiskopzdömet Bremen och Biskopzdömet Verden/
medh Flecken och Amptet Wilshusen/ och all then Rättigheet/ som Archiebiskoperne aff
Bremen hafwe hafft til Capitlet och Stifftet Hamburg (doch thet Holsteniske Huset/ Staden
och Capitlet Hamburg förbehållit theres respectivè rättigheeter/ Privilegier, Frijheet/ Fördragh
och Häffd effter närwarandes Stat och tilstånd/ vthi alt/ så at the fiorton byar vthi the
Holsteniske Ampten Trittou och Reinbech skole för åhrlig affrad som the vthgiöra/ förblifwa
ewerdeligen til Hertig Fridrich aff Holstein Gottorp/ och hans effterkommande) medh alt
hwad ther til lyder/ synnerligen och samptligen/ ehwarest thet ligger/ både medh Kyrkie= och
Werldzlige godz sampt rättigheeter ehwadh Nampn the hälst hafwa kunna/ til land eller watn
til ewerdeligit immediat Rijkz Lähn medh the insignijs och Wapn som the nu fuller föra: doch
vnder itt Hertigedöme Nampn och Titul: Så at här effter skal Capitletz och andre Andelige
Collegiers vthi thesse Stichter/ rättighet til at w[ä]llia och begära/ åtherwända/ och alle thesse
Länders administration och regerning höra vnder Hertigedömen/ och vnder thes Titul föras.

[Art. X,8 IPO ≠ IPM]
Men Staden Bremen/ thes Gebiete och Vndersåther blifwer närwarande Stat, Frijheet och
Privilegier vthi Andelige och Werldzlighe saker/ vthan någhon Anfächtningh effterlåthin. Men
hafwer han medh Biskopdömet eller Hertigedömet eller Capitlen någon strijdh eller kan här
effter hafwa: Then samme skal antingen vthi wenligheet bijläggias/ eller och medh lagh och rätt
slijtas: Doch hwardere parten sin häfd förbehållin/ effter som the nu hafwe och besittia.

[Art. X,9 IPO ≠ IPM]
Til thet fierde/ så tagher och coopterer här medh Keysaren medh R. Rijket i anseende aff
förbenembde Länder och Lähn then Stoormechtigste Drottning/ och Sweriges Ri[jkz]es
effterkommande Konungar til ett immediat Rijkz Stånd/ så at Drottningen och Sweriges
Konungar/ skole ibland andre Rijkzens Ständer kallas och stämmas til Rizkzdaghar/ vnder
Hertigh titul aff Bremen/ Verden och Pomeren/ Furste aff Rügen och Herre aff Wismar; Och
skal hafwa sitt säthe vthi Rijkzens samqwembder/ vthi Fursternes Collegio, vppå then
Werldzlighe bäncken/ thet fämpte rumet: Och sitt Votum och röst för Bremen: Men för
Verden och Pomeren/ efft[e]r then ordning/ som thes förre innehafware och ägare hafwe aff
ålder hafft:

[Art. X,10 IPO ≠ IPM]
Och vthi Öfwer=Saxiske Creutzen näst fram för Hertigerne aff Hinder=Pomeren: Men vthi
Westpfaliske och Nider=Saxiske Creutzen/ på thet rum och sätt som wedertaghit och
brukelighit är: så at Directorium aff Nider=Saxiske Creutzen omskifftas och kommer then
eene gången til Magdeburg/ then andre til Bremen/ doch Hertigernes aff Brunswich och
Luneborg alltijdh förbehållin theras Condirectorij rättigheet.

[Art. X,11 IPO ≠ IPM]
Til Rijkz Ständernes vthskickades Samquembd/ sänder så H. Kongl. Maj. som Churfursten
sine/ effter som brukeligit är: Men effter såsom beggie/ För=och Hinder=Pomeren tilhopa/
icke hafwe vthi thesse Samquembder mehr än itt votum, skal thet samma/ doch medh
Churfursten först öfwerlagdt/ aff H. Kongl. Maj. altijdh föras och vthsäijas.

[Art. X,12 IPO ≠ IPM]
Sedhan så effterlåter och Keysaren them/ vthi alle thesse föroptalde samptlighe och synnerlighe
Lähn/ Privilegium de non appellando, at the vthi Rättegångz saker ey måghe medh waadh
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komma vnder Keysarens Hoff= eller Cammarrätt: Doch så at the vprätta vppå något
beqwämlighit rum i Tyskland/ en Öfwerrätt eller Appellationis instantiam, och förordna ther
til skickelighe och beqwämlighe personer/ som skipa hwariom och enom Lagh och rätt/ effter
Rijkzens Stadgar och hwars och eens ortz Statuta, vthan wijdare provocation eller sakernes
affkallande til andra orther.
Twert om/ ther så hände/ at the så wijdha the äre Hertiger aff Bremen/ Verden eller Pomeren/
eller Furster aff Rugen/ eller Herrer aff Wismar/ vthaff/ eller för någhon saak som angår theras
Länder/ kunne aff någhon draghas til rätta: Effterlåter Keys. Maj. them frijdt/ at the/ för sin
Commoditet och til bättre lägenheet/ må vthwällia forum, antingen Keysarens Hoffrätt eller
Rijkzens Cammarrätt/ ther the måghe swara til saken: Doch skole the innan 3. Månader ifrån
thet strijdhen blifwer them kundgiord/ förklara sigh/ vppå hwilken orth the hälst wilia sigh
inställa och stå til rätta.

[Art. X,13 IPO ≠ IPM]
Thes förvthan så efferlåter han och H. K. M. i Swerige/ rättigheet at vprätta Academier eller
vniversitet: hwarest och när henne synes läghligast:
Här til effterlåter han och henne/ nu warande tull (som eliest kallas alment Licenter) widh
stranden och Hampnerne i Pomeren och Mechlenburg/ doch at the så taxeras och modereras at
icke Commercierne vppå the orther ther igenom falla.

[Art. X,14 IPO ≠ IPM]
Keysaren afflöser och vpgifwer här me[d]h Ständerne/ Magistraten, Ämbetzmannom och
vndersåtharom vthi thesse förtalde respectivè Länder och Lähn/ thet band och eedh/ medh
hwilka the hafwa warit theras förre Herrar/ innehafwarom eller och elliest them som
prætention här vppå hafft hafwa/ alt här til/ tilbundne: förwijsar och förbinder them här medh
til all vnderdånigheet/ hörsamheet/ lydhno och trooheet at bewijsa H. K. M. och Sweriges
Crono/ såsom ifrån thenne tijdhen/ theras rätte Arffherre och Öfwerheet: Och sätter altså här
medh Sweriges Crono vthi fullkomligh och rättmätigh Possession på alt thetta/ vthlofwandes
widh sin Keyserligh ordh/ så wijdha thetta thesse företalde Länder/ Godz/ giffne Rättigheeter/
angår/ willia hålla icke allenast thenne nu regerande Drottning/ vthan och hennes
effterkommande Konungar och Sweriges Rijke/ säkre och trygge: Och them såsom andre
Rijkzens Ständer vthi theras rolighe possession, emot en och annan/ ehoo then wara kan/
obrotzligen maintenera och behålla: och thetta altsammans/ vthi ett särdeeles
förklarningzbreeff/ vppå bästa sätt stadhfästa.

[Art. X,15 IPO ≠ IPM]
Ther emoot så skal then Stormechtigste Drottning/ tilkommande Konungar och Sweriges
Rijke/ alle förtalde Lähn samptlighe och synnerlighe wederkiennes aff Keys. Maj. och Rijket:
och therföre/ så offta sigh sådant fall tildragher/ på tienlighit sätt begära Länßens förnyielse
och investituram, bewijsandes sin trooheetz eedh och hwadh ther widh hänger/ såsom theras
Antecessores och andre Rijkzens Läningz män och Vasalli.

[Art. X,16 IPO ≠ IPM]
Sedhan/ och i thet öffrighe så skole the/ när Huldheetz och Trooheetz eedhen skal förnyas
eller affläggias/ på wanligit sätt stadhfästa Ständerne och Vndersåtharenom/ i förtalde Länder
och orther/ och i synnerheet the Strålsundiske/ theras tilbörlighe Frijheet/ Rättigheeter/
Privilegia, så gemeene som synnerlighe/ som the laghlighen hafwe förwärfwadt/ eller genom
longligit bru[u]k behållit/ tillika medh then Ewangeliske Religionens öffning/ stadigt at nyttia/
effter then oförandrade Außburgiske bekennelsen. Här ibland och stadfäste Hänsestäderne
then Seglations och Handelß frijhet oförkränckt/ bådhe i fremmande Rijken/ Republicer och
Landskap/ så wäl som i Romerske Rijket som the ther hafft hafwa in til thetta krijgh begyntes.
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XI.

[Art. XI,1 IPO ≠ IPM]
Men efter thet at Churfursten af Brandenburg H. Fridrich Wilhelm hafwer til at befrämia en
allmen och vniversal fridh/ affträdt sin Rättigheet til För=och Hinder=Pomeren/ medh the
Länder och Orter som för äre vptalde: til at bewi<j>sa eller giöra honom/ hans
effterkommande och Bröst=Arffningar/ och hans näste Fränder å Fäderne på Mans linien,
besynnerlighen the Herrar Marggrefwerne Christian Wilhelm fordom Administrator öfwer
Archiebiskopzdömet Magdeburg/ Item Christian aff Culmbach/ och Albrecht aff Onolßbach/
theras effterkommande och Manlige Bröst=Arfningar een lijka och æquivalent wedergäldning:
Så hafwer H. Keys. Maj. medh Rijkzens Ständers samptyckio/ serdeles theras som
interesserade äre/ bewilliat/ at så snart Frijden medh bäggie Rijkerne och Romerske Rijkzens
Ständer är sluten och stadhfäst/ så skal honom lefwereras Biskopzdömet Halberstadt/ medh
alle Rättigheeter/ Privilegier, Regalier, Gebieter/ så Kyrkie som Werldlighe godz/ ehwadh
Nampn the hälst hafwa kunna/ intet vndantagandes/ til ewerdeligit immediat Lähn: Och skal
ChurFursten nu straxt sättias i thes real och rolighe possession: och therföre/ eller ther vppå/
hafwa sitt säthe och votum på Rijkzdagarne i NedreSaxiske Creyßen.
Men Religionen och Kyrkie godzen skal han låtha förbliffna wijdh then Stat som the aff
ArchieHertigen Leopoldo Guilielmo, genom thet fördraagh som han medh DoomCapitlet
ingått hafwer/ wore förordnade: Doch så at Biskopzdömet blifwer arffteligit in vppå
Churfursten/ heele hans Hus och Fränder å Fädherne på Swärdz Linien som för äre vptalde/
medh theras effterkommande och Manlighe Bröst=Arffuingar/ effter then Ordning som the
ähre arfftagne til: och skal Capitlet ingen Rättigheet mehre hafwa/ til at wällia och begiära/
eller i regeringen och hwadh ther til länder/ vthan bemelte ChurFurste/ och the andre förre
vptalde skole effter Arffzrätten i thetta Biskopzdömet bruka samma macht som andre Rijkzens
Furstar i theras Gebieter/ och hafwa wåld fierde deelen aff Canonicaterne (vndantagandes
Prosterijet/ som här vthinnan intet bör räknas) när the som nu them inne hafwa och then
Außburgiske Confessionen äre tilgiffne/ medh tijden affgåå/ släckia och falla låtha/ och thes
inkompst och intrader vnder Biskopz Tafelen läggia/ och ther intet så månge Canonici wore
aff then Außburgiske Confessionen, så at the giöra een fierde deel aff heele Corpore alle
tilhopa/ vndantagandes Prowesten/ så må talet fyllas aff the Catholiskes Præbender, när the
affgåå.

[Art. XI,2 IPO ≠ IPM]
Effter som och Grefwedömet Hohenstein/ för then deelen/ thet är itt Lähn aff Stifft
Halberstadh/ beståendes i twenne Ampter Lora och Klettenberg/ och någre Flecker/ medh
ther til lydande Godz och Rättigheeter/ är effter then sidstes aff thenne familien Grefwens
dödh/ fallit och lagdt til Stifftet igen/ och är aff Archie Hertigen Leopoldo Guilielmo såsom
een Biskop til Halberstad här tils besutit och häfdat: är thet för godt ansedt/ at samme
Grefweskap skal här effter oryggeligen förblifwa til Biskopen/ så at Churfursten/ såsom then
ther nu arffteligen bekommer samma Biskopzdöme/ skal hafwa frij macht om förbemelte
Grefskap disponera och lagha: och intet hindra eller gälla/ hwadh som här emoot aff någrom
kan säyas eller föredragas.

[Art. XI,3 IPO ≠ IPM]
ChurFursten skal och wara plichtigh at handhafwa Grefwen aff Tottenbach i possessionen på
Grefskapet Reinsteen/ och förnya honom Förläningen/ som honom är aff ArchieHertigen
medh Capitlens samptyckio gifwin.
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[Art. XI,4 IPO ≠ IPM]
Så skal och bemelte Churfurste för sigh och sine effterkommande/ effter som för är omtaalt/
bekomma Stifft Minden medh alle rättigheeter och hwadh mehra ther til ligger/ på samme sätt/
som Stifft Halberstadh aff Keys. Maj. effter Rijkzens Ständers samptyckio/ til ewerdeligit
Lähn. Och skal bemelte Churfurste straxt effter Frijden blifwer slutin och stadhfäst/ för sigh
och sine effterkommande/ sättias i roligh och reâl possession aff samme Stifft: och ther vppå
hafwa sitt säthe och votum i alle/ bådhe vniversal och particular Rijkzens Ständers/ såsom och
then Westpfaliske Cretzens sammankompster. Doch Staden Minden förbehållit sine Regalier
och Rättigheeter både i Andelige och Wer[l]dzlige saker/ cum imperio mero & mixto in
criminalibus & civilibus, besynnerligen med Gebietz rättigheet/ och thes Jurisdictions öffning/
som hon är Staden gifwin/ och han hafwer then inkrechtadt och fattat: Såsom och i andre
bruuk/ immuniteter och Privilegier som them wijd theres gamble rättigheeter skäligen
tilkomma: Doch så/ at the Torp/ byar och huus/ som höra til Fursten/ Capitlet/ heele
Clericerijet och Ridderskapet/ och respective liggia in districtû och innan Stadz murerne/
aldeeles vndantages/ och at Furstens och Capitlens Rättigheet blifwer i thet öfrighe aldeles
oförkränckt.

[Art. XI,5 IPO ≠ IPM]
Thet blifwer och bemelte Churfurste och hans effterkommande/ aff Keysaren och Rijket Stifft
Cammin gifwit til ewerdeligit Lähn/ aldeeles på samma sätt/ och medh samma rättigheet/ som
Halberstadh och Minden: Doch medh thenne åthskildnad/ at Churfursten skal wara fridt i
Stifft Cammin/ när thesse Canonici som nu lefwa/ affgåå/ låtha Canonicaterne ther medh
slockna och falla/ och altså medh tijden/ läggia och incorporera heela Stifftet medh
HinderPomeren.

[Art. XI,6 IPO ≠ IPM]
Sammaledes giffz och Churfursten aff Brandenburg expectance eller wiß förhopning vppå
ErtzStifftet Magdeburg/ således/ at när thet blifwer lööst och thenne nu warande
Administrator Hertig Augustus aff Saxen/ antingen medh dödhen affginge/ eller trädde i sin
Faders ställe til Churfurstendömet i Saxen; eller och elliest/ på hwariehanda sätt thet tå kunde
wara/ effterlåthe och öfwergofwet: Tå skal heele thetta Archiebiskopzdömet medh alle the
Gebieter ther til liggia/ Regalier och Rättigheeter/ effter som för är stadgat och sagdt om
Halberstadh/ öfwerantwardas och gifwes Churfursten aff Brandenburg/ hans effterkommande
och Successoribus, Arfwingar och Fränder å Swerdzlinien til ewärdeligit Lähn: och här emoot
intet gälla/ ther i medhler tijdh/ något Wahl eller Postulation, antingen lönligen eller
vppenbarligen aff Capitlet skedde: Och skal Churfursten och hans effterkommande hafwa
macht/ så snart thet blifwer lööst/ aff egen authoritet, thet wederkiännas och intaga.

[Art. XI,7 IPO ≠ IPM]
Thes förinnan/ skal Capitlet tillijka medh Ständerne och Vndersåterne aff samma Ertzstifft/
wara förbundit/ nu straxt Frijden blifwer slutin/ vppå all händelse bewijsa thet Churfurstelige
Huset Brandeburg/ för honom/ och alle hans effterkomande Arfwingar och Fränder å Swerdz
linien sin Troohetz och Vnderdånigheetz Eedh.

[Art. XI,8 IPO ≠ IPM]
Men Staden Magdeburg skal behålla sin gamble Frijheet/ och Privilegium, som Keyser Otto
then Förste/ then 7. Junij, åhr effter Christi Börd Nijehundrade och fyratijo gifwit hafwer:
hwilket/ oansedt thet är nu genom tijdernes långe lopp och olycko förkommit/ skal doch
lijkwäl vppå Stadzens ödmiuke begiären aff H. Keys. Maj. renoveras och förnyias. Staden skal
och hafwa sitt Privilegium til at fortificera och befästa/ som the aff Keyser Ferdinando then
andre bekommit hafwa: hwilket medh fulkombligh Jurisdiction och Egendoom/ skal sträckia
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sigh til en fierdedels Mijl: skal och hafwa the andre sine Privilegia och Rättigheeter både i
Andelige och Werldzlige saaker/ behåldne och oförkränckte/ Medh then införde Clausel, at
För=Städerne/ Staden til præjuditz intet mehre skole bebyggias.

[Art. XI,9 IPO ≠ IPM]
Men hwadh the fyra Ämpter Querfurt/ Güterbock/ Dam och Borck anlangar; Effter the nu
långo sedan ähre lefwerade Churfursten aff Saxen/ så måge the och ewerdeligen vnder hans
Land förblifwa: Doch medh thetta förbehåll/ at then quota som på theres wägnar här till är
gifwin til Rijkz=stewr eller Cretz=stewr i vthlaghor/ then gifwes här effter aff Churfursten aff
Saxen/ och affdraghes Stifftet Magdeburg: och at här om giörs een provision och förandring i
Rijkzens och Cretzens matricel.
Och effter som här igenom blifwer någon förminskning vppå Cammarräntan/ som hörer til
ArchieBiskopz Tafelen: så på thet sådant må i någre måtto bootas och bättras/ skal
Churfursten aff Brandenburg och hans Successores icke allenast nu straxt/ sedan frijdhen
blifwer slutin/ hafwa macht at intaga och nyttia Amptet Eglen/ som elliest hafwer hördt til
Capitlet, så at then processen som Grefwarne aff Barbij nu för några åhr här öfwer hafft
hafwa/ skal här medh aldeles casseras och vphäfwas/ Vthan och när han nu fåår ErtzStifftet i
fulkomligh possession, må han fierde deelen af Canonicaterne vnder Doom Capitlet/ när the/
som them innehafwa/ affgåå/ dööda eller falla låtha/ och thes inkompst läggia til
ArchieBiskopz Stolen.

[Art. XI,10 IPO ≠ IPM]
Men hwadh skuld aff nu warande Administratore, Hertigh Augusto til Saxen kan giord wara:
then skal på fall/ som nu sagdt är/ Archie Biskopzdömet blifwer lööst och faller til
Churfursten aff Brandenburg och hans Successores, aff ArchieBiskopz intraderne eller
inkompsterne intet betales. Så skal ey heller bemelte Administrator hafwa loff eller macht
medh ny skuld/ förpantningar eller försättningar/ förbemelte Ertzstift/ Churfursten aff
Brandenburg/ hans Successoribus/ Arfwingom och Frändom til præjuditz, på hwariehanda
sätt beswära.

[Art. XI,11 IPO ≠ IPM]
J thet öffrighe/ vthi thesse Churfurstens aff Brandenburg Archie- och Biskopzdömen/ skole
Ständerne och Vndersåtherne hafwa och behålla sina rättigheeter och Privilegier, i synnerheet
then oförandradhe Außburgiske Confessionens öffning/ såsom then nu ther är: skal och här
hafwa sitt rum hwadh som in puncto gravaminum emellan bägge Religionens Ständer i Rijket/
är förlijkt och affhandlat; så wijda som thet icke går emot then disposition som tilförende art.
5. de gravaminibus §. 8. författat är/ och så begynnes: The ArchieBiskopzdömen/
Biskopzdömen och andre Fundationes och Kyrckiegodz etc. och så lycktas: vnderkastade
wara. Hwilken Artickel skal gälla lijka som han ord ifrån ord här wore insatt: Och skal förb.
ArchieBiskopzdömen medh arfz och oombytelig rättigheet förblifwa hoos Churfursten/ thet
Brandenburgiske hwset och alle thes effterkommande/ arfwingar och fränder å Fäderne/
aldeles medh sådan rättigheet som thet med andre theras arfländer sigh förhåller.
Men hwad titulen anlangar/ så är således förafskedat/ at bemelte Churfurste med thet heela
Brandeburgiske hwset/ och ther ibland Marggrefwerne aff Brandenburg alle och hwar och en i
synnerheet skole kallas och skrifwas: Hertiger til Magdeburg/ och Furster af Halberstad och
Minden.

[Art. XI,12 IPO ≠ IPM]
Kongl. Majtz. i Swerige gifwe och tilbaka åth Churfursten aff Brandenburg/ för honom/ hans
effterkommande Arfwingar och Fränder å Fädherne och Swerdz linien. Först/ heela
HinderPomeren medh alt hwadh ther til hörer och ligger/ Godz och Rättigheeter/ Kyrkie=
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och Werldzlighe/ medh fullkomligh Rättigheet/ så wäl quo ad Dominium vtile, som directum,
bådhe at äghat/ såsom och innehafwat och nyttiat. Sedhan och Collbergh medh heela
Biskopzdömet Cammin/ och all then Rättigheet som Fursterne aff Hinder=Pomeren här til
hafwa hafft at conferera Cammin/ Capitlens Prælaturer och Præbender: Doch så at H. K. Maj.
i Swerige blifwe the rättigheeter behåldne/ som H. Maj. förr äre giffne och effterlåtne. Och skal
här medh bemte: Churfurste stadhfästa them som han nu får igen/ N: Ständerne och
Vndersåterne i hinderPomeren/ samt Stiftet Cammin/ theras tilbörlighe frijheet/ godz/
rättigheeter och Privilegia, effter thet skrifftlige revers (hwilket och Standerne och
Vndersåtherne vthi Stifftet skole åthniuta/ Tillijka medh then oförandrade Außburgiske
Confessionens frije öfning/ vthan någhot intrång) som här vppå gifwas skal/ tå huldheetz och
trooheetz eedhen skal förnyias eller affläggias.

[Art. XI,13 IPO ≠ IPM]
Til thet tridie/ alle the orther som är i Marck=Brandenburg medh Swenskt Folck och
Guarnison äre besatte.

[Art. XI,14 IPO ≠ IPM]
Til thet fierde och alle Commender och Godz som höra til S. Iohannis Riddare orden/ och
liggia vthan om the gebieter som nu blifwe H. K. M. och Sweriges Crono opdragne: Tillijka
medh the Actis och regestis och andre skrifftlighe Documenter in originali, som thesse orther
och rättigheeter/ som nu blifwe igengiffne/ angå: Men the som äre gemeen och komma bådhe
För=och HinderPomeren til/ vthi wiße werdige Copier eller sådan form som kan gälla för
rätta/ aff thet som in Archivo eller Cantzelliet widh Hofwet i Stettin/ eller och annorstädhes
innan eller vthan Pomeren/ finnes.

XII.

[Art. XII,1 IPO ≠ IPM]
För thet som Fursten aff Mechelburg=Swerin Hertig Adolph Friderich affgår/ medh Stadhen
och Hampnen Wißmar/ skal han i stället hafwa Stiffterne Swerin och Ratzenburg til
ewärdeligit och immediat Lähn (doch förbehållin then rättigheet/ som Saxiske hwset
Lawenburg/ och andre grannar/ såsom och förbenembde Stifft kunne hafwa til hwar andra)
medh alle rättigheeter/ skrifftlighe Documenter, Archivô, räkenskaper/ och annat hwadh meer
här til länder: och medh then macht/ at/ så snart the Canonici, som nu äre/ affgå/ låte
Canonicaterne vthslockna/ och theras inkomster komma til sin Furstliga taffel. Skal och för
thesse Stifft hafwa sitt säthe i Rijkzens och neder Saxiske Cretzens samqwämbd medh dubbel
titel och voto.
Och endoch hans Broderßon Hertigh Gustaff Adolph aff Mechelburg=Gustraw/ för thetta
hafwer warit vthwald Administrator til Stifft Raseburg: Lijkwäl medhan honom icke mindre
än hans Faderbrodher/ är then wälgärningen wederfarin/ at the äre restituerade och insatte i
sine Furstendömer igen/ hafwer man funnit billigt/ at medan Farbroderen affträdher Wißmar/
han honom igen affståår thetta Stifftet: och ther emoot/ och för thetta/ skal bemelte Hertigh
Gustaff Adolph bekomma til wedergäldning/ effter then afhandling som öfwer Gravaminibus
giord är/ twenne Canonicaters inkomster/ som the Außburgiske Confessions Förwanter hafwa
innehafft: Then ena wijdh DoomKyrkian Magdeburg; then andre v[t]hi Halberstadh/ så snart
the blifwa lööse.

[Art. XII,2 IPO ≠ IPM]
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Hwadh the twenne Canonicatus widh Doomkyrkian Straßburg anlangar/ vppå hwilke är
skeedt prætention och insprååk: Om then Außbärgiske Confessionens Ständer/ kunne någhot
ther medh och i krafft aff thenne affhandling nåå/ skal aff sådane inkomster twenne
Canonicaters deelar komma til then Mechelburgiske Familien: Doch vthan the Catholiskes
præjuditz. Men om thet hende at mans linien aff Huset Swerin ginge vth/ och then
Gustrawiske wore öfwer/ så skal thenne trädha i thens andras rättigheet.

[Art. XII,3 IPO ≠ IPM]
Så skal än wijdhare/ thet Mechelburgiske Hwset til theste bättre contentament och nöye gifuas
twenne S. Johannis aff Hierusalem Riddar ordens Compturey Mitow och Nemerow/ som
liggia i thet Furstendömet/ i krafft aff thenne förordning som förr är giord/ artic. 5. §. 9.
ewärdeligen; til thes the i Rijket sins emellan kunne komma öfwereens om Religions strijdhen/
och skal then Sweriniske linien beholla Mitow/ men then Gustrowiske Nemerow/ medh thet
wilkor/ at the förskaffa sigh samma ordens samtyckie/ och elliest at the ock bewijsa
Churfursten aff Brandenburg/ såsom thes patron, så offta sådant fall kan sigh tildragha/ sådant
som honom här til hafwer warit waant ther aff at bewijsas.

[Art. XII,4 IPO ≠ IPM]
Så skal och Keys. Maj. stadhfästa honom hans tull widh Elffströmen/ som han för thetta
hafwer erhållit/ ewedelighen: och än ther öfwer på någhon tijd fram åth gifwas honom frij aff
Rijkzstewr (vndantaghandes then satisfaction, som nu för then Swenske militien skal
vppåläggias) til thes thet kan emot en Summa om twhundrade tusend Rixdal. affräknas.
Så skal och här medh then förmeente och prætenderade Wingersätske skuld vphäfwas/ såsom
then ther är kommin aff orsaken til krijget: så at the Processer och besluth/ som här öfwer äre
vthgångne/ skole aldeles för inga achtas/ så at hwarken Fursterne aff Mechelburg eller Stadhen
Hamburg må här om någhon sinn här effter qwälias eller för rätta draghas.

XIII.

[Art. XIII,1 IPO ≠ IPM]
Effter som och thet Furstelige Huuset Brunswig och Luneborg/ hafwe för then almenne
Frijdens skuld/ then theste bättre och lättare at stadga/ affträdt Coadjutorij rättigheet som the
hadhe fått på Ertzstiffterne Magdeburg och Bremen/ Item Biskopzdömerne Halberstadh och
Ratzeburg/ medh then condition, at the skole ibland annat niutha och fåå tilsäijelse/ hwar
annan gång emoot the Catholiske/ at succedera vthi Biskopzdömet Oßnebrügg: Så hafwer
Keys. Maj. erachtandes at thet ingalunda kan gagna närwarande Rijkzens tilstånd/ at then
almenne Frijdhen skulle therföre längre hindras/ samptyckt och här medh effterlåthet/ at een
sådan alternativa successio vthi bemelte Stifft Oßnabrügg skal här effter emellan the
Catholiske/ och thens Außburgiske Confessionens Biskoper (doch at the vthaff Huset
Brunswijk och Luneborg/ så längie thet wahrar/ begieres/) hafwa rum och framgång på
effterfölliande sätt och wilkor:

[Art. XIII,2 IPO ≠ IPM]
Först/ effter som H. Gustaff Gustaffz Son/ Grefwe til Waseborg/ Sweriges Rijkes Rådh/
wedersakar all sin Rättigheet til thette Stifft Oßnebrügg/ som han igenom tilfälle aff thette
krijget/ hafwer bekommit/ och vpgifwer Eeden som aff thes Stender och Vndersåtere är
honom giord/ Hwarföre skal Biskopen Frantz Wilhelm och hans effter[k]ommande/ såsom
och Capitlet/ Ständerne och Vndersåterne af samma Stifft/ wara i krafft aff thenne affhandling
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förbundne at affbetala honom wälbemelte Greff Gustaff eller hans Fullmechtighe/ vthi
Hamburg på 4. Åhr tilgiörandes/ räknandes ifrån then dagen frijden blifwer publicerat, ottatio
tusend Rijkzdaler/ så at the hwart Åhr måste betala och räkna tiugo tusend Rijkzd. i Hamburg
bemelte Grefwe/ eller hans Mandatario til handa: så at executionen öfwer then thetta intet wil
effterkomma/ skal effter thette FridzFördragz innehåld/ och allmenne lagh/ hafwa sin krafft
och fortgång.

[Art. XIII,3 IPO ≠ IPM]
Til thet andra/ så skal bemelte Stifft Oßnabrügg heelt och hollit medh alle sine appertinentier,
Andelige och Werldzlige/ öfwerantwardas/ thenne nu warande Biskop Hertigh [!] Frantz
Wilhelm medh fullkomligh rättigheet at besittia/ effter såsom här öfwer vti wiße
städzewarande Puncter och Capitulations Artickler medh samptlige Hertigh [!] Frantz
Wilhelms och huus Brunswig/ Luneborg och Capitularium aff Stifftet Oßnabrügg/
samptyckie/ skal blifwa stadgat.

[Art. XIII,4 IPO ≠ IPM]
Til thet Tridie: Religionens, the Andelige Sambquemders och heele Clerisietz [!] aff bäggie
Religionerne tilstånd/ så i Staden Oßnabrügg/ som i the andre Orter/ Städer/ Torp/ Byar/ och
all annor rum som höre vnder Stifftet Oßnabrügg/ skal/ blifwa och föras til then Stat, som the
wore then 1. Januarij Anno 1624. Doch så at tilförende blifwer een särdeles determination och
förordning giord/ om thet/ som fins effter Åhr 1624 hwadh Kyrkie Tiänare och Gudz
Tiensten anlangar/ ware ombydt: hwilket och skal författas vthi then capitulation, som för är
omrördt: Och skal Biskopen genom sitt Revers, när han tager huldhe<e>tz och troohettz
eeden (then the giöra så wijdha/ thet förr/ och aff ålder är wordit achtat) försäkre Ständerne
och Vndersåterne på theras rättigheeter och privilegier, och hwadh thes förvthan kan synas
nödigt til Stifftz Regeringen/ och Ständernes och Vnderså[t]ernes säkerheet å bådhe sijdhor.

[Art. XIII,5 IPO ≠ IPM]
Til thet fierde: när thenne Biskopen blifwer dödh/ så skal i Stifftet Oßnabrügg Hertigh Ernst
Augustus Furste til Brunswijk och Luneborg hans rwm förträda: wari och nu i krafft aff thetta
Fridz fördragh til Successor koradt och keesat/ och wari här medh Doom Capitlet
Oßnabrygg/ såsom och the andre Ständer och Vndersåterne/ förplichtade strax så snart nu
warande Biskop medh dödhen affgår/ eller och resignerer och affsäyer sigh/ at tagha Hertigh
Ernst Augustum til Biskop igen/ och til then ända 3. månader/ räknandes ifrån thet Frijdhen
blifwer slutin/ bewijsa honom/ som för är sagdt/ sin huldheetz och trooheetz eedh/ effter the
Conditiones som vthi Capitulationen, then nu skal författas och ingåås/ kunne blifwa satte.

[Art. XIII,6 IPO ≠ IPM]
Men om Hertigh Ernst Augustus, icke öfwerlefwer nu warande Biskop/ skal Capittlet wara
förbundit en annan aff Hertigh Jörens/ aff Brunswijk och Luneborg effterkommande/ sigh til
Biskop begiära. Doch at the wilkor och conditiones blifwe i acht tagne och håldne/ som nu i
then lijkformige capitulation äre wijdtagne och ingångne. Sedan när then är dödh/ eller
godwillieligen Ämbethet och Stifftet resignerer, skal Capitlet wara förbundit/ antingen genom
wahl eller Postulation, taga sigh een Catholisk Prælat: Men ther Canonici vthi thette Stifftet/
wore oense eller försumelige/ skal then ordning/ som är författat in jure Canonico achtes/ och
som thet hafwer warit brukeligit i Tys[k]land: Doch så at then städse warande Capitulation
som här vthöfwer nu giörs/ såsom och thenne affhandling/ blifwe behåldne och i sitt wärde.
Blifwer alt så här medh ewerdeligen tillåthen/ een alternativa successio emellan the Catholiske/
som antingen aff sielfwe Capitlet vthwällias/ eller och ifrån andre Orter begiäras/ och them
som nu Außburgiske Confessionen äre tilgiffne/ doch inge andre än them/ som äre bemelte
Hertig Jörens BröstArfwingar/ och än tå således/ at om flere Furster äre/ tå vthwällies eller
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begiäres then yngre/ är ingen aff the yngre/ tå tages i hans ställe een aff the regerande
Fursterne: och ther the vthginge/ så må Hertigh Augusti affödhe endtlighen komma ther til/
doch på sådant sätt/ som nu sagdt är alternativè, at the medh the Catholiske träda ther til hwar
sin gång/ och skal thetta ewärdeligen emellan them achtas.

[Art. XIII,7 IPO ≠ IPM]
Til thet fempte/ skal icke allenast wälbemelte Hertigh Ernst Augustus, vthan och alle och hwar
och een aff then Brunswijk=Luneburgiske Familien, som äre then Außburgiske Confessionen
tilgifne/ och i thetta Stifft alternatim succedera, wara förplichtade/ behålla och förswara
Religionens, the Andelige Samquembders och heele Clericerijetz tilstånd/ så i Staden
Oßnabrügg/ som i the andre Länder/ Flecker/ Byar/ Torp [o]ch alle andre Orter/ effter såsom
tilförende vthi then 3. art. och i then städse warande capitulationen är stadgat.

[Art. XIII,8 IPO ≠ IPM]
Til thet siette/ och på thet at icke/ medan then Außburgiske Confessionens Biskopz
Regemente wahrar/ något beswär eller confusion må vpkomma aff the Catholiske Kyrkie
Tiänares agha/ eller aff Sac[r]amentens bruk och administration, effter then Romerske
Kyrkiens wijs/ eller och aff annat som hörer til ordningen/ ty skal alt sådant/ när een then
Außburgiske Confessionens Biskop effter Ordningen och alternationen tilträder/ wara
ArchieBiskopen aff Cöllen/ såsom een Metrapolitan reserverat härvthinnan at disponera och
lagha: Men emoot them/ som äre then Außburgiske Confessionen tilgiffne/ wari alt vphäfwit.
The andre Öfwerheetz och Regeringz Rättigheeter/ så i civil, som criminal saker/ skal then
Außburgiske Confessionens Biskop hafwa oförkränkte/ effter then Lagh som i capitulationen
giord är. Men så offta een Catholisk Biskop sitter wijd Regerningen i Stifftet Oßnabrügg/ må
han aldeles intet hafwa eller tilwälla sigh någon Rättigheet/ öfwer theras Gudztienst/ som ähre
aff then Außburgiske Confessionen.

[Art. XIII,9 IPO ≠ IPM]
Til thet siwnde/ så gifwer Keys. Maj. och Rijket Fursterne aff Brunswijk och Luneborg medh
ewerdeligh Lähns Rättigheet/ thet Klöstret eller Prælaturen, Walckenried/ hwilkens
Administrator nu är Hertig Christian Ludwich aff Brunswijk och Luneborg/ tillijka medh thet
godzet Schawen/ medh alt thet ther til ligger/ och alle Rättigheeter/ aldeles medh samme
Ordning at succedera, eller ärfwa som tilförende emellan Familierne Brunswijk och Luneborg
stadhgat är: Så at Advocatiæ eller Fogde Rättigheeten här medh blifwer til intet/ så och andre
Stifft Halberstadz och Grefskapz Hohensteins prætensioner och tiltaal aldeeles vphäfwes.

[Art. XIII,10 IPO ≠ IPM]
Til thet ottonge/ så skal och Clöstret Gröningen igengifwas Fursterne aff Brunswijk och
Luneborgh: hwilket för thetta war förwerfwat och nu är kommit vnder Stifft Halberstadh.
Blifwe och wälbemelte Furster förbehåldne the Rättigheeter som the hafwa til Slottet
Westerburg. Skal och then infeudatio eller förlähningh som är aff Fursterne giordt vppå
Grefwen aff Tettenbach/ och then ther vppå vprättade och ingångne lagh/ wara krafftigh och
gill: så och the Borge= och Panträttigheeter/ som Hertigh Christian/ Ludwichz Vicarius eller
Stådthaller Fridrich Winterstadt på Wästerburgh hafwer.

[Art. XIII,11 IPO ≠ IPM]
Til thet nijonde: hwadh then skuld anlangar/ som Hertigh Vlrich [!] aff Brunswijk och
Luneburg hafwer giordt medh Konungen i Danmarck/ och genom honom i thet Lybeske
Frijdz fördragat bleff Keys. Maj. efftergifwin/ och sedan then Keys. Armeens General Graf
Tilli förährat: effter som nu warande Hertiger aff Brunswijk och Luneburg för månge skiäl
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neka sigh wara plichtighe then at betala/ och är om then saaken aff Cronans i Swerige
fulmechtige Legater trägit handlat: Blifwer hon här medh aff kiärleek til Frijden/ Fursterne/
theras Arfwingar och Länder medh obligationen tilgifwin/ vthplånat och vthstrukin.

[Art. XIII,12 IPO ≠ IPM]
Til thet tijonde/ effter som Hertigerne aff Brunswijk och Luneborg/ Cellensis lineæ hafwe
gifwit åth Capitlet Ratzeburgh åhrlige pensioner för 20000. gyllens Capital til thes the skulle
betalat: så effter thet at thenne omwäxling intet mehre blifwer/ så wände och thesse åhrlige
pensiones åther/ och skal skulden sampt hwariehanda obligation ther wore/ aldeles vthstrykas.

[Art. XIII,13 IPO ≠ IPM]
Til thet elffte: The twenne Hertigz Augusti yngste Söner/ Antonius vlrich och Ferdinandus
Albertus skole bekomma i Straßburgz Biskopzdöme twenne præbender, som först kunne
blifwa löse: Doch medh thet wilkor/ at Hertigh Augustus wedersaakar sin prætension han för
thetta hafwer hafft eller kunnat hafwa/ på een Canonicat eller twå/ ther sammastädes.

[Art. XIII,14 IPO ≠ IPM]
Til thet tolfte/ twert om/ så wedersake här medh bemelte Hertiger på thet fullkomligeste sine
postulationibus och coadjutorijs til ArchieBickopzdömen Magdeburg och Bremen/ Item
Halberstadh och Ratzeburg/ så at hwadh som om thesse ErtzStiffter tilförende vthi thette
FrijdzFordragh är disponerat och stadgat/ skal vthan någhon theras emootsäijelse hafwa sin
effect, så at Capitlen bådestädes/ bliffue i then Stat som för är beslutit.

XIV.

[Art. XIV,1 IPO ← § 30 IPM]
Om then tolfftusende Rijkszdalers summa, som Hertig Christian Wilhelm Margrefwe aff
Brandenburg skal åhrligen hafwa aff ArchieBiskopzdömet Magdeburg/ är så förlijkt/ at
Clöstret och Ampt Zina och Loburg/ skole strax öfwerantwardas wälbemelte Margrefwe/
medh alt hwadh ther til ligger och medh fullkomligh Iurisdiction, allenast Jus territorij
vndantaghandes. Och skal Margrefwen bruka och nyttia thesse Ampter i sin lijffztijdh/ vthan
någhon räkenskap therföre: Doch medh thet wilkoret/ at Vndersåterne icke skeer i Andelighe
och Werldzlighe saker någhot förfång eller præjuditz.

[Art. XIV,2 IPO ← § 30 IPM]
Men effter såsom thesse Clöster och Ampter så wäl som heela ArchieBiskopzdömet äre genom
thesse tijdhers troubel myckit förhäriade: Hwarföre skal aff nu warande Administratore,
Herren Marggrefwen/ vthan drögzmåhl/ vthaff the Collecter, som nu til then ände blifwa
vppåbudne/ erläggias/ trytusend Rijxdal. som hwarken Margrefwen eller hans Arfwingar skole
wara plichtighe betala tilbaka igen.

[Art. XIV,3 IPO ← § 30 IPM]
Thes förvtan är thet för godt funnit/ at effter Marggrefwens dödh/ för thet honom intet bleff
erlagdt hwadh honom för eller til vppehälle hafwa borde/ så skole hans bröstarfwingar och
effterkommande behålla företalde Clöster och Ampter i heela 5. åhr; och them vthi
förbenembde tijdh/ vthan nå[g]hon räkenskap bruka och nyttia. Men när the 5. åhr vthe äre/
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skole samma Ämpter/ theras Jurisdiction räntor och intrader, vthan någhon endtskyllan
restitueras och gifwas Archie Biskopen tilbaka igen. Och måge så på förtalde Summa intet
någhot meera wijdare röra eller begära.
Och alt thetta skal achtas/ fast än ArchieBiskopzdömet kommo för then wedhergäldning och
æquivalent honom hafwa bör/ til Churfursten aff Brandenburg/ hans Arfwingar och
efterkommande.

XV.

[Art. XV,1 IPO = § 48 IPM]
Vthi then Hessiske Casseliske saaken är såledhes affhandladt som föllier.
Först/ skole så månge som äre aff thet Casseliske Hwset/ alle thes Furstar/ i synnerheet Frw
Amelia Elisabeth Landtgrefwinnan til Hessen/ och hennes Son Hertigh Wilhelm och theras
Arfwingar/ Tienare / Ämbetzmän/ Vasalli, Vndersåthare/ Krijgzmän och andre som them
kunne wara tilgiffne/ vppå hwadh sätt thet hälst wara kan/ aldeles ingen vndantaghin/ wara
deelachtighe aff then allmenne amnestia, som för är bewilliat och beslutin/ hwilken skal
förståås och föras tilbaka til thet Böhmiske krijgetz begynnelse/ at sakerne sättias fullkomligen
i thet stånd/ the tå woro: (Vndantaghandes Keys. Mtz. och Huus Österrijkz Vasallis och
Arflige Vndersåthare; effter som om them vthi then 7. [!] § Sidst skole och alle etc. är beslutit)
the skole och niuta thenne amnestia, medh alle the beneficijs och fördeel/ som aff henne och
thenne Religions Frijdhen kunne komma/ medh lijka rättigheet som the andre Ständerne/
effter som vthi then Artikelen/ som så begynner: Thet är och medh Keys. är stadgat. Och skal
här emot intet gälla/ någre widrige fördragh/ processer, bannlysningar/ förklarningar/
doomar/ executioner och affhandlingar: vthan alle sådane/ så wäl som andre prætensioner och
tiltaal på skadha/ öfwerwåld och orätt/ som antingen the som Krijget hafwa fördt/ eller the
som hafwa sutit Neutral, kunna hafwa/ här medh vphäfwas och göras til intet.

[Art. XV,2 IPO = § 49 IPM]
Til thet andra/ så skal Huus Hessen Cassel och thes effterkommande/ behålla Hirschfeldz
Abbedie medh alle pertinentier Andelighe och Werldzlighe/ thet ware sigh innan eller vthan
gebietet belägne: såsom och Prosterijet Gellingen: Doch förbehålldne the Rättigheeter som
Huus Saxen/ aff vhrminnes tijdh hafwer hafft. Och skole när sådant fall sigh tildragher/ begära
aff Keyserl. Maj. investituram och förlähningen/ och bewijsa honom huldheet och trooheet.

[Art. XV,3 IPO = § 50 IPM]
Til thet tridhie/ så skal Ius directi & vtilis Dominij til the Ampter Schaumburg/ Buckenburg/
Saxenhagen och Statthagen/ som för thetta är Stifftet Minden tilägnadt och tildömbdt/ här
effter höre til nu warande Landtgrefwe Hertigh Wilhelm fullkomlighen och ewärdelighen/
vthan någhot/ bemelte Stifftz/ eller någhor annars/ ehwem thet wara kan/ qwaal och insaghu/
doch förbehållin och oförkränckt then förlijkning som ingången är emellan Hertigh Christian
Ludwich til Brunßwijg och Luneborg/ Landtgrefwinnan aff Hessen och Grefwen aff Lippe: Så
och at then affhandling/ som emellan then samme Landtgrefwinnan och förbemelte Grefwe
giord är/ blifwer stadigh/ <<så wijdha hon icke præjudicerer H. Keys. Maj. och Romerske
Rijket>>.

[Art. XV,4 IPO = § 51 IPM]
Thes förvthan/ så är och affhandlat/ at för the Platzers restitution som vthi thette krijget äre
intagne/ och för then skada Landgrefwinnen aff Hessen hafft hafwer/ skal gifwas henne/



Aus: Die Westfälischen Friedensverträge vom 24. Oktober 1648. Texte und Übersetzungen. (Acta Pacis Westphalicae.
Supplementa electronica, 1) (Publiziert im Internet) 2004.
– Schwedische anonyme Übersetzung des IPO (1649)

Copyright Aschendorff/Vereinigung zur Erforschung der Neueren Geschichte e.V. h

44

såsom sin Sons Förmynderska/ hennes Son och theras effterkommande Landtgrefwerne til
Hessen/ vthaff Ertz=stiffterne Meins/ och Cölln/ och Stifftet Paderborn/ Clöstret och
Abbadien Fulda/ Sex gångor hundradhe tusend Rijkzd. som äre i valoren så goode/ som Rijkz
Affskeed thet fordra/ och skole 9. månader/ räknandes effter thet frijden är sluthin och
stadhfäst/ lefwereras i Cassel/ på theras ewentyr och bekostnadh/ som them erläggia skole:
skal och ingen excusation eller vndflycht emoot thenne vthfäste Summa, tillåthas: myckit
mindre någon arrest ther vppå giöras :

[Art. XV,5 IPO = § 52 IPM]
Och på thet Landtgrefwinnen må wara thes säkrare om betalningen/ skal hon på efterfölliande
conditionibus behålla Neuß/ Coßfeldt och Newhauß/ och hafwe ther vppå/ sin egen/ och sigh
allena tilbundne Guarnizon, medh thet wilkor/ at taalet på Soldaterne/ förvthan officianterne
och andre Personer/ som i befestningerne äre nödige/ skal wara tilhopa på alle tree
Fästningarne/ icke högre än tolffhundrade Footknechter/ och itt hundrade Ryttare:
Landtgrefwinnen förbehållit at disponera, h[u]ru myckit hon wil hafwa aff Footfolck och
Ryttare på then ene eller andre Befästningen: eller hwilken henne bäst behagar sättia ther
vthöfwer til commendeur.

[Art. XV,6 IPO = § 53 IPM]
Thenne Guarnizon skal vppehållas och födas/ efter then ordning om the Hessiske Betientes
och Soldaters vnderhåld/ som här til hafwer warit i bruuk/ och hwadh som nödtorfftelighen
behöfwes til Fästningernes conservation och wijd macht hållande/ skal tagas aff ErtzStiffterne/
vthi hwilket Slottet och Städerne äre belägne/ vthan någhon förminskelse vppå then Summa,
nu sagdt är. Thet skal och wara fridt Guarnisonen at exequera emoot them som medh
betalningen tröge och långsamme äre: Doch icke högre än Summan sigh belöper. Men
Öfwerhetz Rättigheeten och Jurisdictionen, så i Andelige som Werldzlige saaker/ och
intraderne aff förskreffne Slott och Städer beholle ArchieBiskopen aff Cölln.

[Art. XV,7-9 IPO = §§ 54-55 IPM]
Och så snart/ effter Friden blifwer slutin och stadfäst/ thet blifwer Landgrefwinnan 300000.
Rijkzdaler betalt/ skal hon gifwa Neussen igen/ och beholle allena Coßfeld och Newhausen/
doch så/ at hon then Guarnizon, som lågh i Neussen/ icke införer i Coßfeldt och Newhaus
eller och vppå thes wägner/ något wijdare fordrar: ey heller/ at hon håller starkare Guarnizon i
Coßfeldt/ än 600. Footknechter och 50. Ryttare/ och vthi Newhuus ey mehre ähn 100.
Footknechter. Men om så wore/ at wälbemelte Landtgrefwinna intet finge innan the 9.
Månader förelagde S[u]mma; skal hon icke allenast beholla Coßfeldt och Newhuus/ til thes
hon fåår sin fulle betalningh: vthan och för then deelen/ som ståår tilbaka/ för hwarie
hundrade ther aff fem Rijkzd. om åhret til pension, til thes heele Summan blifwer erlagdt och
så månge Ämpter aff förbenembde Ertz=Stiffter och Abbadier som liggia henne näst/ och
kunne göra fyllest för pensionen.
The som Räntmästare och Vpbördzmän äre skole och medh Eedh emoot Landgrefwinnan
förbindas/ at the aff thes Jnkompster willie betala henne pensionerne, fast än theras Herrar thet
förbudho. Men om Vpbördzmännerne och Rentemästarne drögde at betala/ eller och förde
intraderne annorstädes: skal Landgrefwinnan hafwa frij macht at exequera, och på
hwariehanda sätt hon kan/ twinga them til betalningh: Höge Landz=Öfwerheetens rätt i thet
öfrige honom som egendomen tilhörer/ i alla måtto/ oförkränckt. Men så snart
Landtgrefwinnan fåår heele summan medh pensionerne, ifrån thet ther medh drögt är/ skal
hon straxt igengifwa förberörde Orter/ som hon hafwer hafft i vnderpant för pensionen,
pensionerne wände igen/ och Räntemästerne eller vpbördzmännerne/ om hwilke talt är/ wara
frij ifrån sin Eed.
Men hwadh för Ampters Jnkompster/ skole/ på thet fall/ at medh huffudh summan dröijes/ til
pensionerne assigneras, willia the på een händelse för än Frijden blifwer stadfäst/ sigh ther om
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förlijka: hwilken förlijkningh icke mindre krafft hafwa skal än som sielfwe Instrumentum
Pacis.

[Art. XV,10-11 IPO = § 56 (1) - (2) IPM]
Förvthan theste Platzer/ som Landtgrefwinnan til säkerheet/ som sagdt är/ blifwe effterlåtne/
och aldraförst effter betalningen restitueras: Så skal hon icke theste mindre/ så snart
ratificationen på FridzFördraget är folgdt/ och gifwa tilbaka alle Länder och Stiffter/ sampt
theras Städer/ Ampter/ Flecker/ Skantzer/ Fästningar/ och alle faste godz/ såsom och
Rättigheeter/ som hon vnder thette warande krijghet hafwer inkrächtat; Doch så at hwadh hon
vthi victualie Partzeler/ och annat hwadh som hörer til Krijgz rustningen/ hafwer låtit icke
allenast i thesse 3. Platzer som hon til Vnderpant skal bahålla; vthan och i alle the andre som
hon nu skal restituera, införa och giöra/ skal blifwa henne och hennes effterkommande fridt
och behållit genom sine Vndersåthare at afföra: Men hwadh som aff henne icke är ther infördt/
vthan när hon fick samme Orter in funnit och ännu förhanden äre/ thet skal och ther
förblifwa. Befästningar och wallar/ som äre giorde vnder warande occupation, skole fuller
släpas/ doch så wijdha at icke Städher/ Fläcker/ Slott och Fästen stå hwar och een til röfwerij
och plundrande ypne.

[Art. XV,12 ≙ § 57 IPM]
Och ändoch Landgrefwinnan för thet hon gifwer tilbaka/ och then skadha hon lijdhit hafwer/
icke begärer ey heller hafwer welat/ at henne aff någrom skulle betalas förvthan/ aff Ertz= och
Stiffterne Mayns/ Cölln/ Paderborn/ Münster och Abbadien Fulda: Doch lijkwäl hafwer heele
Conventet, effter sakzens Natur och omständigheternes beskaffenheet funnit skiäligt och
billigt/ (doch förbehållin then disposition som vthi före gående § Thes förvthan så är och
afhandlat/ är satt och giord) at och the andre Ständerne/ som boo på thenne och andre
s<ij>dan wijdh Rheinströmen/ ehwadh slagh the tå äre/ som hafwe then 1. Martij, vthi thette
åhr gifwit them Hessiskom contribution, skole och effter then proportion, som the/ vthi
thenne contributions tijdhen hafwe hållit/ skiuta til förbenembde Ertz=stiffter och Abbadier
sin quota, at vpbringa then Summa som föresatt är/ och vnderhålla Soldaterne som liggia i
Guarnizonen, och ther the/ som sin deel betale, lijda någon skada/ för the andres drogzmål: så
skole the som så tröge äre/ sådant wedergälla: och skole hwarken Keys. Majz. eller Kongl.
Majz. i Swerige/ eller Landtgrefwinnans aff Hessen officianter forhindre executionen emoot
them/ som mootsträfwige äre. Så måge ey heller the Hessiske någhon frija och exemptera,
thenne förklarning til præjuditz. Men the som sin quota hafwe richtit betalt/ skole så wijda
wara frij ifrån alt beswäär.

[Art. XV,13 IPO = § 58 IPM]
Hwadh then strijden och twisten anlangar/ som hafwer warit emellan Hws Hessen aff Cassel
och Darmstadt/ öfwer then Marpurgiske Successionen: så <<aldenstund samme twist på
Hertig Ernstz aff Saxen/ Gülick/ Cleven och Bergen/ etc. meklande är medh bäggie Parternes
eenhällige samptyckio aldeeles>> förlijkt och bijlagdt: hafwer man för godt funnit/ at samme
förlijkning/ <<så wijda hon icke præjudicerer Keysaren och Rijket/>> skal medh sine recesser,
och hwadh som ther wijdh hängier/ såsom hon vthi Cassel aff Parterne är ingåd och
vnderskrifwin/ wara i krafft genom thetta FrijdzFördragh så godh och gill</> lijka som hon
wore här vthi thette fördraget/ medh lijka månge ord införd: och må hwarken aff Parterne som
äre förlijkte/ ey heller aff någon annan vnder prætext aff affskeed eller giordan Eed/ eller
hwariehanda thet wara kan/ någon sinn ryggias: vthan fast mehre aff alle/ oansedt än någon aff
the interesserade henne intet wille stadfästa/ på thet nogaste achtas.

[Art. XV,14 IPO = § 59 IPM]
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Men så skal och then förlijkning/ som är giord emellan then Sal. Herren Landtgrefwen aff
Hessen/ H. Wilhelm och the Herrer Christian och Wolrad Grefwer aff Waldeck then 11.
Aprilis Anno 1635. och aff Hertigh Jören Landtgrefwe til Hessen then 14. Aprilis Anno 1648.
stadfäst/ genom thetta FridzFördragh/ hafwa sin fullkomlige och ewerdelighe krafft/ så at alle
både Landtgrefwerne aff Hessen/ och Grefwerne aff Waldeck/ skole ther medh obligeras och
förbindas.

[Art. XV,15 IPO = § 60 IPM]
Så skal och then Förstfödzlo rätten som i bäggie Hwsen Hessen Cassel och Darmstadt/ är
införd/ och aff Keys. Maj. stadfäst/ wara stadigh och obrotzligen hållas.

XVI.

[Art. XVI,1 IPO = § 98 (1) IPM]
Så snart nu thette FridzFördragh vth<a>ff the Herrar fullmechtige och Legater blifwer
vnderskrifwit och försegladt/ skal all hostilitet wända igen/ och hwadh såsom nu är beslutit/
straxt ställas vthi execution och fulföllias.

[Art. XVI,2 IPO = § 100 IPM]
Keysaren besynnerligen/ låtha vthgåå sin Edict öfwer heele Rijket/ och befalla them medh
alffuar/ som effter thetta Fördragh äro något plichtige at giöra eller igengifwa/ at the vthan
någhon geensäijelse/ mootstånd eller skadeligh drögzmåhl innan then tijdhen frijdhen är slutin
och stadhfäst blifwer/ giöre och fullföllie thet som affhandladt är: Befallandes så Directorerne,
the vthskrifwandhe Fursterne som Cretz=Öfwersterne/ at the på theras anfordran/ som skole
sättias i sin Stat igen effter executions ordningen/ och thesse fördragh/ befrämia och fullföllia
hwars och ens restitution.
Skal och vthi sådane Keyserlige edictis then clausula insättias/ at effter såsom
Cretz=Directorerne the vthskrifwande Furster/ eller och Cretz=Öfwersterne vthi egen saak
icke synes wara beqwemlige at executera, tå vthi thet fallet/ såsom och så/ ther
Cretz=Directoren eller Öfwersten til ewentyrs kunde försaka Commissionen, then näst
gräntzande Creyßens Directores, eller CretzÖfwerster måge taghe sigh executions wäsendet
an/ Jämwäl öfwer the andre Cretzerne/ när the som skole restitueras thetta begiära.

[Art. XVI,3 IPO = § 101 (1) IPM]
Ther och så wore/ at någon aff them/ som skole restitueras, hölle nödigt/ thet som ställes til
theres gode tyckio/ at the Keyserske Commissarier wore öfwer någhon restitutions eller
executions act, så skole the och vthan drögzmål them bekomma.

[Art. XVI,4 IPO = § 101 (2) IPM]
På hwilket fall/ at thet som een gång beslutit är må thes snarare vthställes i wärket/ måge så the
som skola fåå/ som gifwa/ nämmna nu straxt/ ifrån thet frijden blifwer beslutin och
vnderskrifwen/ twå eller tree Commissarier på hwar sijdan/ aff hwilke Keys. Maj. vthwällier
een aff them/ som restitueras skole/ och een aff them som restituera, nämbde: Doch lijka til
taalet/ och aff bäggie Religionerne, hwilkom här medh befallas skal vthan drögzmåhl at
exequera alt hwadh som effter thenne affhandling skee bör: Men ther the som skole gifwa
tilbaka/ försumma at nämpna Commissarios, skal Keyserl. Maj. vthwällia een nämbdan aff
honom som få skal/ och een annan ther hoos fooga/ effter som honom behagar/ doch
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achtandes/ at the blifwa på både sijder lijka til taalet/ så aff then eene Religionen, som then
andre/ hwilkom han executions commissionen kan befalla: oachtadt/ ehwadh exceptioner och
förwändningar ther emoot kunne giöras: och skole restituendi straxt ifrån thet frijden blifwer
slutin/ om thette som föraffskedat är/ göre alle interessenterne, som skole restituera, här om
kunnigt.

[Art. XVI,5 IPO = § 102 IPM]
Thes förvthan så skole alle samptligen och synnerligen/ thet ware Ständer/ Menigheeter/
Privati, Cle[r]cker eller Werldzlighe/ som genom thette Fördraag/ och thes Regler/ General
eller någon special och vthtryckt disposition äre förbundne något at restituera, antwarda/
affträda/ gifwa/ giöra eller och något annat at bewijsa och fulborda: wara förtänckte/ så snart
thesse Keyserlige edicta och vppåbudh äre vthgångne/ och the hafwa fått kundskap här om/
vthan någon geensäijelse emotstånd eller förewänd clausel, som skulle något wara förbehollit/
Thet ware sigh General eller någon special, som tilförende vthi Amnestien är satt/ eller
hwariehanda vndflycht thet helst wara kan; så och vthan drögzmål/ alt thetta/ som the äre
förobligerade til/ restituera, antwarda/ affträda/ gifwa/ bewijsa och fulborda.

[Art. XVI,6 IPO = § 103 IPM]
Och må ingen hwarken Stånd eller Krijgzman/ serdeles/ then som ligger i Guarnizonen, eller
någon annan sättie st[i]gh vp emot Directorernes, Cretz=Öfwersternes eller Commissariernes
execution, vthan fast heller assistere och bijspringe them: skal och wara Executorerne fridt/
moot them/ som willia på hwariehanda sätt förhindra executionen, bruka/ om them så
behager/ theras macht ther emoot/ som blifwe insatte eller restituerade.

[Art. XVI,7 IPO = § 104 IPM]
Sedan så skole och alle sampteligen och synnerligen bäggie Parthernes fångar/ vthan
åthskildnat/ antingen the äre vnder krijget eller frijden tagne/ frije= och löse gifwas/ på thet
sättet/ som thet kan wara emellan Generalerne medh Keys. Maj. samptyckio föraffskedat/ eller
och nu föraffskedas.

[Art. XVI,8 IPO ≠ IPM]
Til thet yttersta/ så skole til then Swenske Militiens och Armeens affdancking/ alle samptlighen
och synnerligen/ Churfurster/ Furster och andre Ständer/ sampt medh Rijkzens frije immediat
Adel (förbehållin then requisition, som i sådane fall här til hafwer warit brukeligh: Så och
theras Frijheet och exemption här effter oförkranckt) aff thesse 7. Rijkz Cretzer/ then
Churfurstelighe Rheiniske/ Öfwer=Saxiske/ Franckiske/ Swabiske/ Öfwer=Rheniske/
Westphaliske och Nider=Saxiske/ gifwa tilhopa Fäm Millioner Rijkzd. i sådant mynt/ som nu
vthi Rijket är gängse/ och thetta på tree terminer: Then Förste terminen, (för Stenderne/ i then
Chur= och öfwer Rheniske Cretzen vthi Franckfurt wijdh Mayn; för Öfwer=Saxen i Leiptzig
eller Brunswijk; för then Franckiske vthi Nürnberg; för then Swabiske vthi Vlm; för then
Westphaliske vthi Bremen eller Münster; och för then Nider=Saxiske vthi Hamburg/ sin quota
at affläggia) Aderton hundrade tusend Rijkzdaler vthi rede Penningar (hwilken Summa, at hon
måtte gå thes lättare vth/ så måge the/ som nu ex Amnestiâ skole blifwa restituerade, hafwa
macht så snart Frijden är slutin/ Jämwäl för än restitutionen skedd är/ at beskatta the
Vndtrsåthare, som the fåå igen doch effter proportionen och theras quota, och måge the som
them nu innehafwa/ intet giöra them härvthinnan något hinder) och Tolff hundrade tusende
Rijkzd. genom Assignationer til wisse Ständer: hwilke på dräghlige conditionibus skal aff
betalas emellan thet frijden är sluthin och blifwer stadfäst: effter som hwart och itt ståndh
medh een krijgz officerare som til them blifwer assignerat, ex æquo & bono kan komma
öfwereens.
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[Art. XVI,9 IPO ≠ IPM]
När nu thetta blifwer fördragit och affhandlat/ aff Principalerne godt kändt/ stadhfäst/ och
emoot hwart annat vthwexlat/ tå skal straxt och tillijka the 1800000: Rijkzdaler betalas/
Soldatesken affdanckas/ och Platzerne tömas och löös gifwas/ och för ingen annan Orsaak
vpskiuthas: och så snart Frijdhen blifwer sluthin/ skole och contributionerne, och the månghe
handa vvpålaghur vphöra: förbehållit Guarnizonerne och then andre Krijgzmachtens
nödtorfftighe vppehåld/ ther om på lijdeligit sätt kan fördragas: Så och Stenderne förbehållit/
som sin portion betalt hafwe eller och om betalningen äre medh sine officerare som til them
assignerade wore/ förlijkte/ at sökia sin skada/ som the kunne hafwa/ aff sine medh=Stender
för thet the dröija.
Men the andre twå Millioner på tw Åhr och twenne terminer: then förste wijdh åhrsens
förlopp/ effter thet Soldatesken är affdanckat/ och Platzerne evacuerade, och then andre wijdh
enden på åhret ther effter/ halffparten hwardere gången til H. Kongl. Maj. eller hennes
fulmechtige vthskickadhe Tiänare på förbemälte rum/ vthi Rijkzd. eller vthi Rijkzd. wärde
annat gängse myndt i Rijket/ vthi gode troo erläggia och betala. Och såsom thesse 7. Cretzer
äre allena/ vthan någon annans prætention, assignerade til then Swenske Militien/ så skole the
och hwar och een i synnerheet/ Churfurster/ Furster och Stender gifwa allenast then
portionen, som the effter Matriculen, hwars och eens orths bruuk/ och then designation, som
här vthgifwin är/ äre och blifwe skyldige at erläggia.

[Art. XVI,10 IPO ≠ IPM]
Jntet stånd wari fridt ifrån thenne betalning/ så må thet ey heller medh större taal på
RömerMånaderne beswäras/ eller och för något sitt medhständ eller andres nu strijdandes
Soldater twingas/ at bethala/ myckit mindre medh repressalier eller arrester therföre graveras.
Så må ey häller någhot stånd/ vthi sättet at collectera, eller sambla Penningarne/ antingen aff
Soldaten/ eller sitt medstånd/ eller någon annan/ vnder hwariehanda prætext thet wara kan/ de
facto förhindras.

[Art. XVI,11 IPO ≠ IPM]
Hwadh then Beyerske och Öster=Rijkiske Cretzerne anlangar/ effter then Öster=Rijkiske
(förvthan thet at Stenderne hafwe vppå thenne Frijdz Tractat giordt itt lyffte/ at the wele vppå
näste Rijkzdagh beleffua H. Keys. Maj. för sin Krigzomkostnadh/ han här til hafft hafwer/ een
hielp aff Rijkzstewren) är affsatt/ at betala then immediat Keyserl. Armeen ther vthur: och
then Beijerske Cretzen/ för Churfurstens aff Beijeren Krijgzfolck: Altså förblifwer hos H.
Keys. Maj. huru han kan här om medh then Öster=Rijske Cretzen för eenas/ och thetta
vthtage: Men vthi then Beijerske Cretzen achtes samma sätt at collectera eller vppå läggia/ som
i the andre Cretzerne. Men executionen skal skee/ såsom och i the andre Cretzerne/ effter
Rijkz Affskeedh.

[Art. XVI,12 IPO ≠ IPM]
Men på thet at H. Kongl. M. i Swerige skal wara thes säkrare och wissare om sin richtighe
betalning vppå föresagde terminer, så förobligerer sigh här medh förberörde Cretzer/
Churfurster/ Furster/ Ständer/ hwar och en/ i krafft aff thenne affhandling/ hypothecerer och
sätter här vppå til Vnderpant alle sine Godz/ at hwar och een wil sin quota på föresagdan tijdh
och rum/ frijwillielighen/ okraffde/ och vthi godha troo betala: således/ at om någhot
drögzmåhl infölle/ skole alle Rijkzens Ständer/ men besynnerlighen hwars och eens Cretz
Director och Öfwerste/ wara förplichtade i kraft aff thenne Artickel/ om frijdzens säkerheet/
hwadh som vthlofwat är/ som en affdömd saak/ exequera, vthan wijdhare rättegångz process
eller exception.

[Art. XVI,13 IPO ≙ § 105 IPM]
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När nu Restitutionen är skeed ex capite Amnestiæ & gravaminum, Fångerne lööse/
Ratihabition vthwäxlat/ och thet alt vthlagdt/ som är om betalningen til then förste terminen
föraffskeedat/ skal all bäggie parthernes Guarnison, thet ware sigh sedhan Keysarens/ hans
medhielpares och FörbundzBröders/ eller Drottningens och Rijketz Sweriges/
Landtgrefwinnans aff Hessen och tharas Förbundz Brödhers och Adhærenters, eller aff hwem
tå sedhan/ vnder hwariehanda prætext then kan wara inlagd/ bådhe vthur Rijkz Ständerne/
och vthur alle andre platzer och orther/ som skole igengifwas/ vthan någhon exception,
förewändning/ drögzmåhl/ förderff och skadha/ pari passu och tillijka afföras.

[Art. XVI,14 (1) IPO ≙ § 106 (1) IPM,XVI,14 (2) IPO ≙ § 107 IPM]
The Orther/ Städher/ Fläcker/ Slott/ Fäste/ Skantzar/ som bådhe/ vthi Rijket Böhmen/ och
andre Keysarens Länder/ så och thet ÖsterRijkske Hwsetz Arffländer/ så och vthi the andre
Cretzer/ kunne wara aff företalde strijdande Parther/ intagne och behåldne; eller och genom
någhon thera parthens stillstånd eller och någhot annat sätt effterlåtne/ skole til sine förre och
laghlighe Jnnehafware och Herrar/ antingen the tå äre mediat eller immediat Rijkz Stånd/
Andelighe eller Werldzlige/ ther vnder och Rijkzens frije Adel författat är/ vtan drögzmåhl
igengifwas och lefwereras/ vnder theras frije disposition, som them antingen medh rätta och aff
en wahne/ eller och i krafft aff thetta Fördragh hafwa böre: och skole här emot intet gälla/
någre donationer, förläningar/ efftergiffningar (medh mindre the äre skedde eller kunne skee
någrom medh någhot Ståndz frije och otwungne willie) obligationer eller förskriffningar som
giffne äre/ at få Fångar igen eller affwäria häriande/ medh vthplundring och brand: eller hwad
tittel eller rätt thet hälst wara kan/ som är fångin/ the förre laglige Herrar och Jnnehafware til
præjuditz. Så skole och återwända alle Pacta, Fördragh och Förbund/ eller och hwadh
exceptiones thet hälst wara kunne/ som äre emot thenne restitution, hwilke här medh achtas
för inge: Doch thet förbehållit/ som/ och såsom tilförende wijd Drottningens och Sweriges
Rijkes/ så och någre Churfursters och Rijkz Fursters förnöye och æquivalent wedergeldning/
eller och elliest in specie vndantagit och förordnadt är.
Och skal thenne the eröffrade Platzers restitution och igengåfwo/ så aff Keyserl. Maj. som aff
H. Kongl. M. och bägges the BundzFörwanter och Adhærenter, skee reciprocè vthi godh troo
och lofwen.

[Art. XVI,15 IPO = § 108 (1) IPM]
Skole och igengifwas alle Archiva och Documenta literaria, så och andre Löößöhren/ Stycken/
etc. Hwadh som är funnit/ när Platzerne äre intagne/ och ther ännu kunne wara behålldne.
Men hwadh som effter intächten är ifrån andre orther ther inflytt/ eller och i Slachtningar
eröffrat/ eller och til brwk och wärn aff them som intoghet/ thijt infördt/ skal them jemte thet
som ther widh hänger/ sampt medh munition och rustning wara lofligit medh sigh taga och
afföra.

[Art. XVI,16 IPO = § 108 (2) IPM]
Skole och Vndersåtharne på alle rwm/ när Guarnizonen och Krijgzfolcket afföres/ vthan
någhon serdeeles betalning och skiäl låta them få/ Wagnar/ Hästar/ båthar medh nödtorfftigh
fordenskap/ maat och ööl/ at the kunna afföra hwadh nödtigt är. Hwilke Wagnar/ Hästar/
Båthar/ Krijgzfolckzens och Guarnizonernes Öfwerster som affreesa// skole vthan all swijk
och argh list wara förplichtadhe at igenskaffa. Rijkzens Ständers Vndersåthare måghe och sin
emellan frija och lossa hwar andra medh thenne bördan ifrån thet eena gebietet til thet andra/
til thes the komma til the orther i Rijket the äre ärnadhe til: och må ey Guarnizonens
Öfwerster eller Krijgzfolck wara lofligit/ tagha Vndersåthernes wagnar/ Hästar/ Skepp eller
Båthar/ och annat sådant/ som the hafwa til sitt brwk/ lijtet eller myckit/ och vthom theras
Herrers/ myckit mindre vthom Rijkzens Grentzer/ medh sigh dragha: Vthan the skole
therföre Ständerne medh Grudh och Gißel försäkra.
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[Art. XVI,17 IPO = § 109 (1) IPM]
När nu Platzerne såledhes blifwa igengiffne/ thet wari sigh sedan Siööstädher/ och
Grentzefästningar eller och LandzStädher/ skole the sedhan ifrån sådane Guarnizoner, som
vnder warande Krijgzbuller äre insatte/ wara här effter ewärdelighen lööse/ och låtas vnder
theras Herrars frije disposition, doch hwars och ens rättigheet i thet öffrige oförkränckt.

[Art. XVI,18 IPO = § 109 (2) IPM]
Thet skal och ingom Stadh/ nu eller i tillkommande tijdher lända til præjuditz eller skadha/ at
han aff enthere strijdhandhe Parthen är intagin och besuttin/ vthan alle samptlighen och
synnerlighen medh alle theras Borgare och Jnwånare/ samptlighe och synnerlighe/ niuta bådhe
Amnestien, och andre thette fördragz Beneficijs och fordeelar til godho/ och skole them i thet
öffrige alle theras rättigheeter och Privilegier, bådhe i Andelighe och Werldzlighe saaker/ som
the för thetta bullret hafft hafwe/ blifwa stadigt förbehåldne: Doch höghe Öfwerheetz
rättigheeterne/ medh hwadh som ther aff dependerer, för hwars och eens theras Herrar/
oförkränckt.

[Art. XVI,19 IPO = § 110 IPM]
Til thet yttersta/ så skole och alle thesse strijdighe Parthernes Armeer och Krijgzfolck
förlofwas och affdanckas: allenast så myckit til hwart och itt stånd behållit och affördt/ som
hwar och en tycker för sin säkerheet wara nödigt.

[Art. XVI,20 IPO ~ § 99 IPM]
Armeernes Affdanckning och örthernes restitution til wiß termin, skal skee på thet sätt och
wijs som bäggie Armeernes Generaler kunne blifwa eense om: Doch hwadh sielfwe saaken
anlangar/ altijdh achtandes thet som in puncto satisfactionis Militiæ är föraffskedat.

XVII.

[Art. XVII,1 IPO ≙ § 111 IPM]
Frijden/ som nu således slutin är/ vthlofue the Keyserske/ Konglige/ och Rijzzens Ständers
Sändebudh och Fullmechtige/ respectivè aff Keysaren/ Drottningen i Swerige/ thet H.
Romerske Rijketz Churfurster/ Furster och Ständer/ effter then Form/ som här them emellan
är godh funnin/ skal blifwa stadfäst: sigh och obrotzligen thet willia beställa at solennia
ratihabitionium instrumenta, å Frijdzfördraget skole innan 8. Weckur/ räknandes ifrån then
daghen thet är vnderskrifwit här i Oßnebrügg/ wara til städes/ præsenteras, och tilbörligen
emoot hwar andre vthwäxlas/ eller ombytas.

[Art. XVII,2 IPO = § 112 IPM]
Skal och til thes större Säkerheet och Wißheet på alt sampt= och synnerligt thet som affhandlat
är; thette Fördragh wara och förblifwa een ewärdeligh Lagh och Pragmatica Imperij sanctio:
hwilken här effter så wäl som annor Lagh och Rijkzens Fundamental constitutiones skal wijdh
nampn insättias/ til näst föregångne Rijkzens Recess, och then Keyserlige Capitulationen,
förbindandes så wäl frånwarande/ som närwarande/ Andelige/ som Werldzlige/ antingen the
äre Rijkzens immediat Ständer eller icke: och skal wara allom/ så wäl Keysarens och Fursternes
Rådh och Betiänte/ som alle androm Domarom och Bijsittiarom/ för een Regla/ then the altijd
skole föllia.
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[Art. XVII,3 IPO = § 113 IPM]
Skal ey heller emoot thette Fördragh/ eller någon thes Artickel eller Clausel, hwarken jura
Canonica eller Civilia, hwarken någre communia eller specialia Conciliorum Decreta, ey heller
någre Privilegia, Tilgiffter/ Edicta, Commissioner, Förbud/ Befalningar/ Besluut/ rescripta,
litis pendentiæ, eller Domar/ enär the tå ähre fäldte/ affdömde saker/ Keys. och andre
Captitulationer, eller och någre Munckars och Nunnars Regulæ och Frijheeter/ nu eller i
tilkommande tijder giorde protestationes, emotsäijelser/ appellationes eller wadh/ investituræ
eller Belähningar/ Fördragh eller Förlijkningar/ Eeder/ Wedersakelser/ Pacta dedititia eller
andre sådane: myckit mindre thet edictum som Anno 1629. vthgick/ eller och then Pragiske
Frijden medh sine appendicibus, eller och Concordata cum Pontificijs, eller och the
Interimistica statuta, som An. 1548. skedde/ och andre sådane/ Werldzlige eller Andelige
Besluth/ dispensationes, Afflößningar/ eller någre sådane exceptiones, vnder hwadh Nampn
eller prætext the kunne vptänckias/ må andragas/ höras eller tillåthas: ey häller någorstädes
emoot thette Fördragh in petitorio eller possessorio, någre/ thet ware sigh inhibitorij eller
andre processer, eller Commissiones, någon tijdh tilstädias.

[Art. XVII,4 IPO = § 114 IPM]
Men then som emoot thette Fordragh/ eller then allmenne Frijden/ med rådh eller dådh sigh
sätter/ eller och sträfwer emoot executionen och restitutionen, eller och sedan restitutionen, på
sådant sätt/ som förr är ommählt/ och vthan excess, är skedd/ biuder til/ vthan saakzens
laghlige förhör och rättens ordinariè execution at beswära och quällia then som så insatt är/
eller sitt igenfått hafwer/ thet ware sigh Clerck eller Leekman: Han hafwe förbrutit sin frijdh/
och vndergånge thet straff de jure & facto, som emoot sådane brytare är satt; och skal emoot
honom effter Rijkzens Constitutiones, Restitutionen och förnöijningen sluthas/ vppåbiudhas
och fulkomligen vthi wärcket sättias och hållas.

[Art. XVII,5 IPO = § 115 IPM]
Men Frijden som sluthin är/ skal icke theste mindre blifwa stadigh och krafftigh/ och skole
alle/ som vthi thette Fördraget ähre deelachtige/ alle sammlige och synnerlige/ thenne Frijdens
Artickler och Puncter emot een och annan/ vthan någon Religions åthskildnadt/ för swara och
beskydda: och om thet hände sigh/ at något aff thetta kan aff någrom brytas/ skal then som
lijder eller beswäras/ aldraförst förmana then samme som gör honom inpaß/ at han afstår medh
sådan gerning/ så at saken må komma antingen vnder een wänlig förlijkning eller rättens
skiärskodan.

[Art. XVII,6 IPO = § 116 (1) IPM]
Doch om twisten icke kunde på något there thetta sättet innan try åhr slättas/ skole alle
samptligen och synnerligen/ som äre vthi thette FrijdzFördrag deelachtige/ medh sampnat
rådh och macht/ på thens/ som skadha lijder/ begiäran och vppåminnelse/ effter the hwarken
medh Lagh och Rätt/ eller i Wenligheet hafwe något kunnat nåå/ fatta och sammanfoga sin
Wapn at affstyra wåld och orätt: J thet öfrige förbehållit hwariom och enom sin Jurisdiction
och Justitiens til börlige administration, effter hwars och eens Furstes eller Ståndz Lagh och
Stadgar.

[Art. XVII,7 IPO = § 116 (2) IPM]
Och skal ingen aff Rijkzens Ständer wara lofligit eller effterlåthit/ sin rätt medh wåld eller
swärd vthföra: Vthan om någon strijdh wore vpkommin; skal hwar och een sökia medh Lagh
och Rätt: giör han icke thet; ware skyldigh til Frijdz brutet. Men hwadh som blifwer genom en
Doom affsagdt/ thet skal exequeras vthan någhot Ständernes anseende/ såsom Rijkzens
Stadgar/ om Domarnes execution thet förmå.
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[Art. XVII,8 IPO = § 117 IPM]
Och på thet then allmenne Frijdhen må kunna thes bättre hållas och bewaras: skole Cretzerne
föras i sitt rätte skick och wäsende/ och så snart thet synes något tekn och begynnelse til
någhot buller och oroo/ skal man achta/ thet som är stadgat i Rijkzens affskeedh om then
almenne Frijdens execution och conservation.

[Art. XVII,9 IPO = § 118 IPM]
Men ther någon wille sitt KrijgzFolck/ genom hwadh tilfälle/ eller hwariehanda tijdh thet tå
wara kunde/ föra genom andres Gebieter eller Grentzer: skal samme genomtogh/ skee på
theras bekostnadh/ som them föra/ och vthan någhon illgiärning eller theras skada och
fördärff/ genom hwilkes Lähn och Gebieter the föras/ och at här i synnerheet och för all ting
tages i acht/ hwadh som Rijkz Affskeederna besluta och ordna/ om then almenne Frijdens
conservation och befordran.

[Art. XVII,10 IPO ~ § 119 IPM]
Vthi thette FridzFördragh inne slutes vppå then Stoormechtigste Keysarens sijdha/ alle H.
Keys. Maj. Bundz Förwanter och Adhærenter, besynnerligen Konungen i Spanien/ Huus
ÖsterRijk/ Konungen i Engeland/ Konungen i Pålen/ thet H. Romiske Rijketz Churfurstar/
Furstar/ och ibland them Hertigen aff Saphoien och andre Ständer/ så och Rijksens immediat
Adel ther medh inbegrijpin/ och Hansestäderne. Item Konungen och Rijket Dannemarck och
Norigie/ med thes wijdhängiande Provincier, så och Hertigdömet Sleßwijk/ Hertigen aff
Lotthringen/ och alle Furster och Republ. i Jtalien/ och alle Foederati i Nederland/
Switzerland och Grawpundten/ så och Fursten aff Siebenburg.

[Art. XVII,11 IPO ~ § 119 IPM]
Men vppå then Stormechtigste Drottningz och Sweriges Rijkes sijda/ alle hennes
BundzFörwandter och Adhærenter, i synnerheet Konungen i Franckrijket: Sedan och
Churfursterne/ Fursterne/ Ständerne/ Rijkzens immediat Adel ther vnder begrijpin/ så och
Hänse=Städerne. Item Konungen i Engeland/ Konungen och Rijket Dannemarck/ Norige/
medh thes wijdhängiande Provincier, såsom och Hertigdömet Sleßwijk/ Konungen i Pålen/
Konungen och Rijket Portugall/ StoorFursten i Muschowien/ Repub. Venedien/ thet föreente
Niderland/ Switzarne/ Grawbundterne/ och Fursten aff Siebenburg.

[Art. XVII,12 IPO ≙ § 120 IPM]
Fehlt, stattdessen folgt die Corroboratio der kaiserlich-schwedischen Vereinbarung vom 6.
August 1648:
Til yttermehre wisse och krafft vppå alt thetta samptligen och synnerligen/ hafwa Keys. och
Kongl. Mz. Mz. Fullmechtige på sin sijda/ så och ChurFursternes/ Fursternes och Rijkzens
Ständers Fullmechtige och Legati thette närwarande Fördragh och Pacis Instrumentum medh
sine egne Händer och Jnsigel vnderskrifwit och stadhfäst. Oßnabrügg vthi Westphalen/ Anno
1648.


	Präambel IPO
	Art. I IPO
	Art. II IPO
	Art. III IPO
	Art. IV IPO
	Art. V IPO
	Art. VI IPO
	Art. VII IPO
	Art. VIII IPO
	Art. IX IPO
	Art. X IPO
	Art. XI IPO
	Art. XII IPO
	Art. XIII IPO
	Art. XIV IPO
	Art. XV IPO
	Art. XVI IPO
	Art. XVII IPO

