
Ereborne Högacktade Hr Rådman
medh samptele högdtde Låfl Södre för-
stadens Ciämbnärs Rätten

Gunstiga herrar

In för högdtde Rätten är iag Siöman
förorsakat inkoma, medh denne min

enfaldigaste Supliq: förmedelst at iag

blifwit grafwerat, under förwärfning. af
Wällborne H.r Öffwerstens Rolambz folck
medh trug och uthdragne Wärior, förandes

mig i en mörck arrest, och och trugandes

päningr på mig, som iag intet godwilligt

motogh, icke heller tager dem, om dät

mitt lif kostar, uthan till Siöss hafwer

iag lärdt, och där till will iag tiäna min

konung, som nu och transportten anfodrar

och nu skola Wittnen betyga huru iag

blifwit huru iag blifwit medh hugg

wärie, sting och slagh tagen in uthi stugan

och fördt som en räfwer bordt, päningarne

hafwer iag intet förtärdt, fast ingen

fick bära en bijt mat till mig, uthan

nådige herrar, nådigast förClarar mig

effter Kongl Mayts willia, till Siöstaten

och ograverat ifrån Hr Öffwersten Rolambz

öfwerfallande, ty iag allredan är på trans-

portens skieppens arbetande. förblif:der

högdtde Låfl Rättens.

Ödmiuke Tjenare

Herman Bärgh
Comfferdi Siöman
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